
II

(Akty  o  charakterze  nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA  WYKONAWCZA  KOMISJI

z  dnia  26  czerwca  2014  r.

w  sprawie  przyznania  odstępstw  państwom  członkowskim  w  odniesieniu  do  przekazywania 
danych  statystycznych  na  podstawie  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 
nr  549/2013  w  sprawie  europejskiego  systemu  rachunków  narodowych  i  regionalnych  w 

Unii  Europejskiej

(notyfikowana  jako  dokument  nr  C(2014)  4164)

(Jedynie  teksty  w  językach  angielskim,  bułgarskim,  chorwackim,  duńskim,  estońskim,  fińskim, 
francuskim,  greckim,  hiszpańskim,  irlandzkim,  litewskim,  łotewskim,  maltańskim,  niderlandzkim, 
niemieckim,  polskim,  portugalskim,  rumuńskim,  słowackim,  słoweńskim,  szwedzkim,  węgierskim  i 

włoskim  są  autentyczne)

(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)

(2014/403/UE)

KOMISJA  EUROPEJSKA,

uwzględniając  Traktat  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,

uwzględniając  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  549/2013  z  dnia  21  maja  2013  r.  w 
sprawie  europejskiego  systemu  rachunków  narodowych  i  regionalnych  w  Unii  Europejskiej (1),  w  szczególności 
jego  art.  6  ust.  1,

uwzględniając  wnioski  złożone  przez  Królestwo  Belgii,  Republikę  Bułgarii,  Królestwo  Danii,  Republikę  Federalną 
Niemiec,  Republikę  Estońską,  Irlandię,  Republikę  Grecką,  Królestwo  Hiszpanii,  Republikę  Francuską,  Republikę 
Chorwacji,  Republikę  Włoską,  Republikę  Cypryjską,  Republikę  Łotewską,  Republikę  Litewską,  Wielkie  Księstwo 
Luksemburga,  Węgry,  Republikę  Malty,  Królestwo  Niderlandów,  Republikę  Austrii,  Rzeczpospolitą  Polską,  Repu
blikę  Portugalii,  Rumunię,  Republikę  Słowenii,  Republikę  Słowacką,  Republikę  Finlandii,  Królestwo  Szwecji  oraz 
Zjednoczone  Królestwo  Wielkiej  Brytanii  i  Irlandii  Północnej,

a  także  mając  na  uwadze,  co  następuje:

(1) Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  rozporządzenia  (UE)  nr  549/2013  Komisja  powinna  przyznać  czasowe  odstępstwa 
państwom  członkowskim  w  takim  zakresie,  w  jakim  dla  stosowania  tego  rozporządzenia  konieczne  są 
znaczne  dostosowania  krajowego  systemu  statystycznego.  Odstępstwa  powinny  być  przyznawane  wyłącznie 
na  podstawie  należycie  uzasadnionych  powodów.

(2) Z  informacji  dostarczonych  Komisji  wynika,  że  wnioski  państw  członkowskich  o  przyznanie  odstępstw  są 
uzasadnione  koniecznością  znacznych  dostosowań  krajowych  systemów  administracyjnych  i  statystycznych 
w  celu  uzyskania  pełnej  zgodności  z  rozporządzeniem  (UE)  nr  549/2013.

(3) Na  wniosek  państw  członkowskich  takie  odstępstwa  powinny  zostać  przyznane  Belgii,  Bułgarii,  Danii, 
Niemcom,  Estonii,  Irlandii,  Grecji,  Hiszpanii,  Francji,  Chorwacji,  Włochom,  Cyprowi,  Łotwie,  Litwie,  Luksem
burgowi,  Węgrom,  Malcie,  Niderlandom,  Austrii,  Polsce,  Portugalii,  Rumunii,  Słowenii,  Słowacji,  Finlandii, 
Szwecji  i  Zjednoczonemu  Królestwu.

(4) Środki  przewidziane  w  niniejszej  decyzji  są  zgodne  z  opinią  Komitetu  ds.  Europejskiego  Systemu  Statys
tycznego,

(1) Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1.
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PRZYJMUJE  NINIEJSZĄ  DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym  przyznaje  się  odstępstwa  państwom  członkowskim  zgodnie  z  załącznikiem.

Artykuł  2

Niniejsza  decyzja  skierowana  jest  do  Królestwa  Belgii,  Republiki  Bułgarii,  Królestwa  Danii,  Republiki  Federalnej 
Niemiec,  Republiki  Estońskiej,  Irlandii,  Republiki  Greckiej,  Królestwa  Hiszpanii,  Republiki  Francuskiej,  Republiki 
Chorwacji,  Republiki  Włoskiej,  Republiki  Cypryjskiej,  Republiki  Łotewskiej,  Republiki  Litewskiej,  Wielkiego  Księ
stwa  Luksemburga,  Węgier,  Republiki  Malty,  Królestwa  Niderlandów,  Republiki  Austrii,  Rzeczypospolitej  Polską, 
Republiki  Portugalii,  Rumunii,  Republiki  Słowenii,  Republiki  Słowackiej,  Republiki  Finlandii,  Królestwa  Szwecji  i 
Zjednoczonego  Królestwa  Wielkiej  Brytanii  i  Irlandii  Północnej.

Sporządzono  w  Brukseli  dnia  26  czerwca  2014  r.

W  imieniu  Komisji

Algirdas  ŠEMETA

Członek  Komisji
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ZAŁĄCZNIK

WYKAZ  SZCZEGÓŁOWYCH  ODSTĘPSTW  OD  ROZPORZĄDZENIA  (UE)  NR  549/2013

Państwo:  Belgia

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  2008–
4  kw.  2016

2017

1Q P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6:  podział  środków  trwałych,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1Q ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
godziny  przepracowane,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020

1Q P3  –  5.  a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

Podział  według  trwałości,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1Q P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  ceny 
roku  poprzedniego  i  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1  kw.  1995–
4  kw.  2015

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  przekazywanie  w 
terminie  t+2  miesiące

2008–2015 2017

1  A P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6:  podział  środków  trwałych,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

1995–2015 2017

1  A P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  ceny 
roku  poprzedniego  i  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2015 2017

1  A ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
godziny  przepracowane

1995–1999 2020

1  A P3  –  5.  a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

Podział  według  trwałości,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu,  przekazy
wanie  w  terminie  t+2  miesiące

1995–2015 2017

3 P.53  –  7.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2015 2017

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21,  w 
tysiącach  godzin  przepracowanych

1995–1999 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  A*10  podziału  AN_F6,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–1999 2020

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.14 
–  Gospodarstwa  domowe  oraz  S.15  – 
Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane 
(mają  być  dostarczane  jako  suma 
S.14+S.15  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.14  –  Gospo
darstwa  domowe  oraz  S.15  –  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane  (mają  być 
dostarczane  jako  suma  S.14+S.15  15 
do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

8 D.442  –  Dochody  z  inwestycji 
do  zapłacenia  z  tytułu  upraw
nień  emerytalno-rentowych

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2015 2017

8 P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S.13 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych

1995–2015 2017

801 D.44  –  Inne  dochody  z  inwes
tycji

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2011

2017

801 D.44  –  Inne  dochody  z  inwes
tycji

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  sezonowo

1  kw.  2012–
4  kw.  2016

2017

801 D.41  g  –  Odsetki  ogółem 
przed  alokacją  FISIM

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2002

2017

801 P.52+P.53  –  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
oraz  nabycie  netto  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2015

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

9 D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

 2012–2015 2017

10 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

2000–2002 2020

10 ETO  –  5.  Pracujący  ogółem  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych

EEM  –  Pracownicy  najemni

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10,  w  tysiącach 
godzin  przepracowanych

2003–2014 2017

10 B.1  g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

D.1  –  3.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  (ceny  bieżące)

P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

2003–2010 2015

10 EEM  –  Pracownicy  najemni Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10,  w  tysiącach 
osób  i  tysiącach  godzin  przepracowa
nych

2003–2010 2015

10 ETO  –  5.  Pracujący  ogółem  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10,  w  tysiącach 
osób

2003–2010 2015

12 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  III,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

2000–2002 2020

12 B.1  g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

ETO  –  2.  Pracujący  ogółem  w 
tysiącach  osób

EEM  –  Pracownicy  najemni

Podział  według  NUTS  III,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

2003–2010 2015

13 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  II 2000–2010 2015

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami,  ceny  roku  poprzedniego

2015–2016 2020

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami,  ceny  roku  poprzedniego

2015–2016 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

22 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

1995–1999 2020

26 AN.211  –  20.  Grunty S.14  +  S.15  –  Gospodarstwa  domowe 
+  Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych

1995–2014 2017

Państwo:  Bułgaria

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2012

2020

1  A P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego

1995–2012 2020

2 D.9p_S.1311  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  insty
tucji  rządowych  na  szczeblu 
centralnym  (S.1311)

D.9p_S.1313  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  insty
tucji  samorządowych  na  szcze
blu  lokalnym  (S.1313)

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

1995–2012 2020

2 D.29p  –  Pozostałe  podatki 
związane  z  produkcją,  do 
zapłacenia

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

1995–2011 2020

3 P.5  –  Akumulacja  brutto

P.51  g  –  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podziały  A*10 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe),  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–1997 2020

3 P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–1997 2017

3 P.51  g  –  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podziały  A*10 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe),  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t  + 
15  miesięcy

2016

5 P.33  –  3.  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  rezyden
tów  za  granicą

P.34  –  4.  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  nierezy
dentów  na  terytorium  ekono
micznym

Ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

2014–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

5 P.33  –  3.  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  rezyden
tów  za  granicą

P.34  –  4.  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  nierezy
dentów  na  terytorium  ekono
micznym

Ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2013 2020

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2012 2017

6 F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory  z 
wyjątkiem  sektora  S.13,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane

2013–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2011 2017

7 AF.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory  z 
wyjątkiem  sektora  S.13,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane

2012–2015 2017

8 D.43  –  Reinwestowane  zyski  z 
zagranicznych  inwestycji 
bezpośrednich

Sektory:  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  S.14  –  Gospo
darstwa  domowe,  S.15  –  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  rozchody  i 
przychody

1995–2012 2017

8 D.43S21  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  wewnątrz  UE

D43S22  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  poza  UE

D.441  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  posiadaczom  polis 
ubezpieczeniowych

D.442  –  Dochody  z  inwestycji 
do  zapłacenia  z  tytułu  upraw
nień  emerytalno-rentowych

D.443  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  udziałowcom  fundu
szy  zbiorowego  inwestowania

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 D.44  –  Inne  dochody  z  inwes
tycji

Sektory  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  S.14  –  Gospo
darstwa  domowe,  S.15  –  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  rozchody

1995–2012 2017

8 D.92  –  Dotacje  na  inwestycje Wszystkie  sektory,  rozchody 1995–2012 2017

8 D.  74  A  –  W  tym:  do  zapła
cenia  na  rzecz  instytucji  euro
pejskich/do  otrzymania  przez 
instytucje  europejskie  (np. 
Europejski  Fundusz  Rozwoju)

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2015 2017

8 D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2012 2017

8 D.611  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

D.612  –  Przypisane  umownie 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez  praco
dawców

D.613  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  gospodarstwa 
domowe

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody

1995–2015 2017

8 D.11  –  Wynagrodzenia

D.12  –  Składki  na  ubezpiecze
nia  społeczne  płacone  przez 
pracodawców

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody

1995–2012 2017

8 D.71  –  Składki  na  udziale 
własnym  z  tytułu  pozostałych 
ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

Sektor  S.2  –  Zagranica,  przychody 1995–2012 2017

8 D.72  –  Odszkodowania  i 
świadczenia  z  tytułu  pozosta
łych  ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody 1995–2012 2017

8 D.45  –  Renty  gruntowe Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2012 2017

8 D.71  –  Składki  na  udziale 
własnym  z  tytułu  pozostałych 
ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

D.72  –  Odszkodowania  i 
świadczenia  z  tytułu  pozosta
łych  ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody  i 
przychody

1995–2012 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 D.3  –  Dotacje

D.39  –  Pozostałe  dotacje  zwią
zane  z  produkcją

Sektory  S.12  –  Instytucje  finansowe, 
S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  S.15  –  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  rozchody  i 
przychody

1995–2012 2017

801 D.  74  A  –  W  tym:  do  zapła
cenia  na  rzecz  instytucji  euro
pejskich/do  otrzymania  przez 
instytucje  europejskie  (np. 
Europejski  Fundusz  Rozwoju)

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

801 D.  74  A  –  W  tym:  do  zapła
cenia  na  rzecz  instytucji  euro
pejskich/do  otrzymania  przez 
instytucje  europejskie  (np. 
Europejski  Fundusz  Rozwoju)

Sektor  S.2  –  Zagranica,  przychody 1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

801 D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017

801 D.92  –  Dotacje  na  inwestycje Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

801 D.632  –  Transfery  socjalne  w 
naturze  –  nabyta  produkcja 
rynkowa

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

801 D.44  –  Inne  dochody  z  inwes
tycji

D.43  –  Reinwestowane  zyski  z 
zagranicznych  inwestycji 
bezpośrednich

Sektor  S.2  –  Zagranica  oraz  sektor 
S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  rozchody  i  przychody

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

801 D.71  –  Składki  na  udziale 
własnym  z  tytułu  pozostałych 
ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

D.72  –  Odszkodowania  i 
świadczenia  z  tytułu  pozosta
łych  ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

Sektor  S.2  –  Zagranica  oraz  sektor 
S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  rozchody  i  przychody

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017

801 D.45  –  Renty  gruntowe Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

801 D.45  –  Renty  gruntowe Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

801 D.3  –  Dotacje

D.39  –  Pozostałe  dotacje  zwią
zane  z  produkcją

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  przychody

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017

9 D.613  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  gospodarstwa 
domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995 2020

9 D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  Opłaty  za  usługi  zwią
zane  z  systemem  ubezpieczeń 
społecznych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

2012–2015 2017

10 P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

2000–2007 2020

10 P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

2008–2014 2017

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  COFOG

1995–1997 2020

11 D.92p  –  w  tym  dotacje  na 
inwestycje

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

Wszystkie  działy  COFOG

1995–2018 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

11 D.92p  –  w  tym  dotacje  na 
inwestycje

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

Wszystkie  grupy  COFOG

2001–2018 2020

20 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  gałęzie  A*21 
objęte  S.13,  bieżące  koszty  odtworzenia 
i  koszty  odtworzenia  z  poprzedniego 
roku

2000–2015 2020

22 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–1997 2020

26 Wszystkie  zmienne Wszystkie  sektory 1995–2007 2020

26 Wszystkie  zmienne Sektor  S.13  –  sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych

2008–2013 2020

Państwo:  Dania

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

2 P.11+P.12  –  Produkcja 
globalna  rynkowa  oraz  produk
cja  globalna  na  własne  cele 
finalne

P.13  –  Produkcja  globalna 
nierynkowa

P.131  –  Płatności  za  produkcję 
globalną  nierynkową

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

(P.11+P.12  mają  być  dostarczane  włącz
nie  z  P.131;  P.13  ma  być  dostarczane 
z  wyłączeniem  P.131  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1995–2011 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego

1995–2018 2020

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

Podział  COICOP  na  P101  –  Edukacja 
przedszkolna  i  w  zakresie  szkoły 
podstawowej,  P102  –  Edukacja  w 
zakresie  szkoły  średniej,  P103  –  Szkol
nictwo  policealne,  P104  –  Szkolnictwo 
wyższe,  P105  –  Edukacja  nieprzypo
rządkowana  do  konkretnego  poziomu, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2018 2020

6 F.11  –  Złoto  monetarne;  F.12 
–  SDR–y;  F.21  –  Gotówka; 
F.22  –  Depozyty  bieżące  rozli
czeniowe;  F.29  –  Pozostałe 
depozyty;  F.31  –  Dłużne 
papiery  wartościowe,  krótkoter
minowe;  F.32  –  Dłużne 
papiery  wartościowe,  długoter
minowe;  F.41  –  Kredyty/
pożyczki  krótkoterminowe; 
F.42  –  Kredyty/pożyczki  długo
terminowe;  F.51  –  Udziały 
kapitałowe;  F.511  –  Akcje 
notowane;  F.512  –  Akcje 
nienotowane;  F.519  –  Pozos
tałe  udziały  kapitałowe;  F.52  – 
Udziały/jednostki  uczestnictwa 
w  funduszach  inwestycyjnych; 
F.61  –  Rezerwy  techniczne 
pozostałych  ubezpieczeń 
osobowych  i  majątkowych; 
F.62  –  Uprawnienia  z  tytułu 
ubezpieczeń  na  życie  i  rent 
dożywotnich;  F.63_F.64_F.65  – 
Uprawnienia  emerytalno-
rentowe,  należności  funduszy 
emerytalno-rentowych  od 
podmiotów  nimi  zarządzają
cych,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe;  F.66  –  Rezerwy  na 
pokrycie  żądań  wypłaty  z 
tytułu  standaryzowanych 
gwarancji;  F.81  –  Kredyty 
handlowe  i  zaliczki;  F.89  – 
Pozostałe  kwoty  do  otrzyma
nia,  z  wyłączeniem  kredytów 
handlowych  i  zaliczek

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2002 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

7 F.11  –  Złoto  monetarne;  F.12 
–  SDR-y;  F.21  –  Gotówka; 
F.22  –  Depozyty  bieżące  rozli
czeniowe;  F.29  –  Pozostałe 
depozyty;  F.31  –  Dłużne 
papiery  wartościowe,  krótkoter
minowe;  F.32  –  Dłużne 
papiery  wartościowe,  długoter
minowe;  F.41  –  Kredyty/
pożyczki  krótkoterminowe; 
F.42  –  Kredyty/pożyczki  długo
terminowe;  F.51  –  Udziały 
kapitałowe;  F.511  –  Akcje 
notowane;  F.512  –  Akcje 
nienotowane;  F.519  –  Pozos
tałe  udziały  kapitałowe;  F.52  – 
Udziały/jednostki  uczestnictwa 
w  funduszach  inwestycyjnych; 
F.61  –  Rezerwy  techniczne 
pozostałych  ubezpieczeń 
osobowych  i  majątkowych; 
F.62  –  Uprawnienia  z  tytułu 
ubezpieczeń  na  życie  i  rent 
dożywotnich;  F.63_F.64_F.65  – 
Uprawnienia  emerytalno-
rentowe,  należności  funduszy 
emerytalno-rentowych  od 
podmiotów  nimi  zarządzają
cych,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe;  F.66  –  Rezerwy  na 
pokrycie  żądań  wypłaty  z 
tytułu  standaryzowanych 
gwarancji;  F.81  –  Kredyty 
handlowe  i  zaliczki;  F.89  – 
Pozostałe  kwoty  do  otrzyma
nia,  z  wyłączeniem  kredytów 
handlowych  i  zaliczek

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2002 2017

8 P.11  –  Produkcja  globalna 
rynkowa

P.13  –  Produkcja  globalna 
nierynkowa

Sektor  S.1  –  Gospodarka  ogółem  i 
sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  przychody 
(P.11  ma  być  dostarczane  włącznie  z 
P.131;  P.13  ma  być  dostarczane  z 
wyłączeniem  P.131  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1995–2011 2017

8 D.212  –  Podatki  i  cła  zwią
zane  z  importem  (poza  VAT)

D.214  –  Podatki  od  produk
tów  (poza  VAT  i  poza  podat
kami  związanymi  z  importem)

Wszystkie  sektory,  przychody  (D.214 
ma  być  dostarczane  włącznie  z  D.212, 
D.212  będzie  puste  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1995–2018 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

9 D.212  –  Podatki  i  cła  zwią
zane  z  importem  (poza  VAT)

D.2122  –  Podatki  związane  z 
importem  (poza  VAT  i  cłami 
importowymi)

D.2122b  –  Pieniężne  kwoty 
wyrównawcze  od  importu

D.2122c  –  Podatki  akcyzowe

D.2122d  –  Podatki  od  sprze
daży

D.2122e  –  Podatki  od  określo
nych  usług

D.2122f  –  Zyski  z  monopoli 
zajmujących  się  importem

D.214  –  Podatki  od  produk
tów  (poza  VAT  i  poza  podat
kami  związanymi  z  importem)

D.214a  –  Podatki  akcyzowe  i 
podatki  konsumpcyjne

D.214b  –  Opłaty  stemplowe

D.214c  –  Podatki  od  transakcji 
finansowych  i  kapitałowych

D.214d  –  Podatki  od  rejestracji 
samochodów

D.214e  –  Podatki  od  widowisk

D.214f  –  Podatki  od  loterii, 
gier  hazardowych  i  zakładów

D.214  g  –  Podatki  od  składek 
ubezpieczeniowych

D.214h  –  Pozostałe  podatki 
od  określonych  usług

D.214i  –  Podatki  od  sprzedaży 
lub  podatki  obrotowe

D.214j  –  Zyski  z  monopoli 
fiskalnych

D.214k  –  Cła  eksportowe  i 
pieniężne  kwoty  wyrównawcze 
od  eksportu

D.214  l  –  Pozostałe  podatki 
od  produktów,  gdzie  indziej 
niesklasyfikowane

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

S.212  –  Instytucje  i  organy  UE

(D.214  i  podpozycje  mają  być  dostar
czane  włącznie  z  D.2122;  D.2122  i 
podpozycje  będą  puste  z  wyjątkiem 
D.2122a  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2018 2020

11 Wszystkie  (istotne)  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

2001–2018 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Grupy  COFOG  09.1  –  Edukacja  przed
szkolna  i  w  zakresie  szkoły  podstawo
wej  oraz  09.2  –  Edukacja  w  zakresie 
szkoły  średniej  (dane  mają  być  dostar
czane  z  przypisem  wyjaśniającym,  że 
znacząca,  lecz  nieodłączna  część  wydat
ków  w  09.1  należy  do  09.2)

15 P.11  –  Produkcja  globalna 
rynkowa

P.13  –  Produkcja  globalna 
nierynkowa  inna  niż  na  cele 
finalne

Podział  A*64,  ceny  bieżące  (P.11  ma 
być  dostarczane  włącznie  z  P.131;  P.13 
ma  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.131  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2010–2014 2020

15 P.11  –  Produkcja  globalna 
rynkowa

P.13  –  Produkcja  globalna 
nierynkowa  inna  niż  na  cele 
finalne

Podział  A*64,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  (P.11  ma  być  dostarczane 
włącznie  z  P.131;  P.13  ma  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  P.131  do  wygaś
nięcia  odstępstwa)

2015–2016 2020

26 AN.11+AN.12  –  2.  Środki 
trwałe  +  rzeczowe  środki 
obrotowe

AN.12  –  16.  Rzeczowe  środki 
obrotowe

Wszystkie  sektory 2012–2017 2020

26 AN.211  –  20.  Grunty S.14  +  S.15  –  Gospodarstwa  domowe 
+  Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych

1995–2014 2017

Państwo:  Niemcy

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6  Podział  środków  trwałych: 
AN.1131  Środki  transportu,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo,  przekazywanie  w  terminie  t+2 
miesiące  (mają  być  dostarczane  jako 
część  AN.113+AN.114  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

Przekazywanie 
danych  za 
1  kw.–4  kw. 
roku  t  we 
wrześniu  roku 
t+1

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.52  –  9.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
militarnych  rzeczowych  środków  obro
towych  sektora  instytucji  rządowych  i 
samorządowych  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa)

1  kw.  1995–
4  kw.  2012

2020

1Q P.52  –  9.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
militarnych  rzeczowych  środków  obro
towych  sektora  instytucji  rządowych  i 
samorządowych  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa)

1  kw.  2013–
4  kw.  2016

2017

1  A P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6  Podział  środków  trwałych: 
AN.1131  Środki  transportu,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące 
(mają  być  dostarczane  jako  część 
AN.113+AN.114  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

Przekazywanie 
w  terminie  t+9 
miesięcy

2020

1  A P.52  –  9.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  militarnych 
rzeczowych  środków  obrotowych 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2012 2020

1  A P.52  –  9.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  militarnych 
rzeczowych  środków  obrotowych 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2013–2015 2017

2 P.52+P.53  –  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
oraz  nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory  (mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  militarnych 
rzeczowych  środków  obrotowych 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2012 2020

2 P.52+P.53  –  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
oraz  nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory  (mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  militarnych 
rzeczowych  środków  obrotowych 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2013–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi 
–  podział  według  środków 
trwałych  AN_F6

Podział  według  środków  trwałych 
AN_F6  oraz  według  NACE  A*10,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu 
(mają  być  dostarczane  dla  nowych 
środków  trwałych)

1995–2018 2020

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego

1995–2018 2020

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  militarnych 
rzeczowych  środków  obrotowych 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2012 2020

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  militarnych 
rzeczowych  środków  obrotowych 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2013–2015 2017

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

P023  –  Narkotyki  (mają  być  włączone 
do  P022  –  Tytoń),  P101  –  Edukacja 
przedszkolna  i  w  zakresie  szkoły 
podstawowej,  P102  –  Edukacja  w 
zakresie  szkoły  średniej,  P103  –  Szkol
nictwo  policealne,  P104  –  Szkolnictwo 
wyższe,  P105  –  Edukacja  nieprzypo
rządkowana  do  konkretnego  poziomu, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2018 2020

6 F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2014 2017

6 F.6  –  Systemy  ubezpiecze
niowe,  emerytalno-rentowe  i 
standaryzowanych  gwarancji 
oraz  F.7  –  Instrumenty 
pochodne  i  opcje  na  akcje  dla 
pracowników

Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  wszystkie  sektory

2012–2015 2017

7 F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2014 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 Wszystkie  zmienne Sektory  S.14  –  Gospodarstwa  domowe 
oraz  S.15  –  Instytucje  niekomercyjne 
działające  na  rzecz  gospodarstw  domo
wych,  rozchody  i  przychody  (mają  być 
dostarczane  jako  suma  S.14+S.15  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

8 D.  74  A  –  W  tym:  do  zapła
cenia  na  rzecz  instytucji  euro
pejskich/do  otrzymania  przez 
instytucje  europejskie  (np. 
Europejski  Fundusz  Rozwoju)

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2015 2017

8 P.52  –  Przyrost  rzeczowych 
środków  obrotowych

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody  (mają 
być  dostarczane  z  wyłączeniem  militar
nych  rzeczowych  środków  obrotowych 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2012 2020

8 P.52  –  Przyrost  rzeczowych 
środków  obrotowych

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody  (mają 
być  dostarczane  z  wyłączeniem  militar
nych  rzeczowych  środków  obrotowych 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2013–2015 2017

8 EMP  –  Pracujący  (w  liczbie 
osób  i  liczbie  godzin  przepra
cowanych)

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych;  liczba  godzin 
przepracowanych

1995–2018 2020

801 D.42  –  Dochód  podzielony 
przedsiębiorstw  i  instytucji 
finansowych

D.43  –  Reinwestowane  zyski  z 
zagranicznych  inwestycji 
bezpośrednich

D.44  –  Inne  dochody  z  inwes
tycji

D.45  –  Renty  gruntowe

B.4  g  –  Dochód  przedsiębiorcy 
brutto

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017

801 P.52+P.53  –  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
oraz  nabycie  netto  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
militarnych  rzeczowych  środków  obro
towych  sektora  instytucji  rządowych  i 
samorządowych  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa)

1  kw.  1999–
4  kw.  2012

2020
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Okres  objęty 
odstępstwem/
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danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

801 P.52+P.53  –  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
oraz  nabycie  netto  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
militarnych  rzeczowych  środków  obro
towych  sektora  instytucji  rządowych  i 
samorządowych  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa)

1  kw.  2013–
4  kw.  2016

2017

801 D.  74  A  –  W  tym:  do  zapła
cenia  na  rzecz  instytucji  euro
pejskich/do  otrzymania  przez 
instytucje  europejskie  (np. 
Europejski  Fundusz  Rozwoju)

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

9 D.51c  –  Podatki  od  zysków  z 
tytułu  posiadania

D.51d  –  Podatki  od  wygranych 
w  grach  loteryjnych  lub  hazar
dowych

D.51e  –  Pozostałe  podatki 
dochodowe,  gdzie  indziej 
niesklasyfikowane

Wszystkie  sektory 1995–2018 2020

10 B.1  g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  2,  gospodarka 
ogółem,  przekazywanie  w  terminie  t
+12  miesięcy

2013 2015

10 B.1  g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

D1  –  3.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  (ceny  bieżące)

5.  Pracujący  w  tysiącach  osób 
i  tysiącach  godzin  przepraco
wanych

ETO  –  Ogółem

EEM  –  Pracownicy  najemni

Podział  według  NUTS  2,  podział  A*10, 
przekazywanie  w  terminie  t+24 
miesiące

2000–2009 2015

10 B1.g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

D1  –  3.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  podział  A*10 
(poziomy  agregacji  dla  G–J,  K–N,  O–U, 
jakie  mają  być  dostarczane  do  wygaś
nięcia  odstępstwa)

2000–2014 2017

10 ETO  –  Pracujący  ogółem  (w 
tysiącach  osób  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych)

EEM  –  Pracownicy  najemni  (w 
tysiącach  osób  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych)

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  i  podział  A*10  (poziomy  agre
gacji  dla  G–J,  K–N,  O–U,  jakie  mają 
być  dostarczane  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa),  w  tysiącach  osób  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych

2000–2014 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

10 ETO  –  5.  Pracujący  ogółem  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem,  w  tysiącach  osób, 
przekazywanie  w  terminie  t+12 
miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+15  miesięcy

2017

10 P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

2000–2001 2020

10 P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  podział  A*10 2002–2012 2015

10 P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  podział  A*10 
(mają  być  dostarczane  dla  nowych 
środków  trwałych  i  poziomów  agregacji 
dla  G–J,  K–N,  O–U  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

2002–2014 2017

10 P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  podział  A*10 
(mają  być  dostarczane  dla  nowych 
środków  trwałych  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

2002–2017 2020

11 D.92p  –  w  tym  dotacje  na 
inwestycje

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

Wszystkie  grupy  COFOG

2001–2011 2020

11 P.5  –  Akumulacja  brutto S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

Dział  2  COFOG  i  grupy  w  dziale  2 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.52  militarnych  rzeczowych  środków 
obrotowych  sektora  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1995–2012 2020

11 P.5  –  Akumulacja  brutto S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

Dział  2  COFOG  i  grupy  w  dziale  2 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.52  militarnych  rzeczowych  środków 
obrotowych  sektora  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

2013–2015 2017

12 B.1  g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

2.  Pracujący  (w  tysiącach  osób)

ETO  –  Ogółem

EEM  –  Pracownicy  najemni

Podział  według  NUTS  3,  podział  A*10 2000–2009 2015
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

13 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  II  (przekazywana 
ma  być  suma  S.14+S.15)

2000–2017 2020

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+39  miesięcy

2015

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+39  miesięcy

2015

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+39  miesięcy

2015

20 AN.1132  g  –  6.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  brutto

AN.11321  g  –  7.  Sprzęt 
komputerowy  brutto

AN.11322  g  –  8.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  brutto

AN.1132n  –  18.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  netto

AN.11321n  –  19.  Sprzęt 
komputerowy  netto

AN.11322n  –  20.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  netto

Gospodarka  ogółem,  bieżące  koszty 
odtworzenia  i  koszty  odtworzenia  z 
roku  poprzedniego

2000–2017 2020

22 P.51g_AN1132  –  6.  GFCF  – 
sprzęt  komputerowy  i  teleko
munikacyjny

P.51g_AN11321  –  7.  GFCF  – 
sprzęt  komputerowy 
P.51g_AN11322  –  8.  GFCF  – 
sprzęt  telekomunikacyjny

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

2000–2017 2020

22 P.51g_AN.111  –  2.  GFCF  – 
budynki  mieszkalne

P.51g_AN.112  –  3.  GFCF  – 
pozostałe  budynki  i  budowle

P.51g_AN.113+  P.51g_AN.114 
–  4.  GFCF  –  maszyny  i  urzą
dzenia  +  systemy  uzbrojenia

P.51g_AN.1131  –  5.  GFCF  – 
środki  transportu

P.51g_AN.115  –  10.  GFCF  – 
kultywowane  zasoby  biolo
giczne

Podział  A*21  (ma  być  dostarczany  dla 
nowych  środków  trwałych),  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2017 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

26 AN.1121  –  6.  Budynki  inne 
niż  budynki  mieszkalne

AN.1122  –  7.  Pozostałe 
budowle

AN.12  –  16.  Rzeczowe  środki 
obrotowe

Wszystkie  sektory 2012–2017 2020

27 F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

Wszystkie  sektory 1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

Państwo:  Estonia

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2015

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2017

1  A Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015

1  A Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2017

2 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015

3 Wszystkie  zmienne Podziały  A*21  i  A*64  dla  sekcji  U/
dział  99,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2018 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21,  w 
tysiącach  godzin  przepracowanych

1995–1999 2020

3 ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*21  dla  sekcji  B,  D,  E,  I,  J, 
K,  L,  N,  O,  P,  Q,  R,  T,  w  tysiącach 
godzin  przepracowanych

2000–2018 2020

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*64  dla  działów  17,  18,  19, 
21,  24,  27,  29_30,  29,  30,  37_39, 
51,  58,  59_60,  62_63,  65,  66,  68  A, 
69_70,  73_75,  73,  74_75,  77,  78,  79, 
94,  95,  97_98,  w  tysiącach  osób

1995–2017 2020

3 EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*64  dla  działów  03,  17,  18, 
19,  21,  24,  29_30,  29,  30,  37_39, 
51,  58,  59_60,  62_63,  65,  66,  68  A, 
69_70,  73_75,  73,  74_75,  77,  78,  79, 
94,  95,  97_98,  w  tysiącach  osób

1995–2017 2020

3 ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*64  dla  działów  02,  03, 
05_09,  10_12,  13_15,  16_18,  16,  17, 
18,  19,  20,  21,  22_23,  22,  23, 
24_25,  24,  25,  26,  27,  28,  29_30, 
29,  30,  31_32,  33,  35,  36,  37_39, 
45,  46,  47,  50,  51,  52,  53,  55_56, 
58_60,  58,  59_60,  61,  62_63,  64,  65, 
66,  68  A,  69_70,  69_71,  71,  72, 
73_75,  73,  74_75,  77,  78,  79,  80_82, 
84,  85,  86,  87_88,  90_92,  93,  94, 
95,  97_98,  w  tysiącach  osób

1995–2017 2020

3 ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*64  dla  działów  41_43,  49, 
96,  w  tysiącach  osób

1995–1996 2020

3 ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podziały  A*21  dla  sekcji  B,  D,  E,  I,  J, 
K,  L,  N,  O,  P,  Q,  R,  T,  w  tysiącach 
osób

1995–2018 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podziały  A*21  dla  sekcji  F,  H,  M,  S,  w 
tysiącach  osób

1995–1996 2020

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*21  dla  sekcji  U,  T,  w  tysią
cach  godzin  przepracowanych

2000–2018 2020

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*21  dla  sekcji  U,  T,  w  tysią
cach  osób

1995–2018 2020

5 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015

6 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015

7 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015

8 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015

801 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1  kw.  1999–
4  kw.  1999

2015

9 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015

11 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

20 AN.1132  g  –  6.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  brutto

AN.1132n  –  18.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  netto

AN.11322  g  –  8.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  brutto

AN.11322n  –  20.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  netto

Gospodarka  ogółem,  bieżące  koszty 
odtworzenia  i  koszty  odtworzenia  z 
poprzedniego  roku  (dane  dotyczące 
AN.1132  g  oraz  AN.1132n  mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  odpowiednio 
AN.11322  g  oraz  AN.11322n  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2017 2020

20 Wszystkie  zmienne Podziały  A*21  dla  sekcji  U,  bieżące 
koszty  odtworzenia  i  koszty  odtworze
nia  z  poprzedniego  roku

2000–2017 2020

22 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015

22 P.51g_AN.1132  GFCF  –  sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny

P.51g_AN.11322  GFCF  – 
sprzęt  telekomunikacyjny

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (dane  doty
czące  P.51g_AN.1132  mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  AN.11322  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2017 2020

22 P.51g_AN.117  GFCF  – 
produkty  własności  intelektual
nej

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–2003 2020

22 Wszystkie  zmienne Podziały  A*21  dla  sekcji  U,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2017 2020

26 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1995–1999 2015

26 AN.117  –  10.  Produkty  włas
ności  intelektualnej

Wszystkie  sektory  (mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  AN.1172  oraz 
AN.1179  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2015 2018

27 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1  kw.  1999–
4  kw.  1999

2015

Państwo:  Irlandia

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

1  kw.  1995–
4  kw.  1996

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2020

1Q P3  –  5.  a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

Podział  według  trwałości,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1997–
4  kw.  2016

2017

1Q P3  –  5.  a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

P3  –  6.  Spożycie  w  instytu
cjach  niekomercyjnych  działają
cych  na  rzecz  gospodarstw 
domowych  (INKgd)

P.41  –  8.  a)  Spożycie  indywi
dualne  skorygowane

P3  –  4.  Spożycie  ogółem

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1997–
4  kw.  2016

2017

3 P.1  –  1.  Produkcja  globalna  w 
cenach  bazowych  według 
gałęzi

P.2  –  2.  Zużycie  pośrednie  w 
cenach  nabycia  według  gałęzi

Podziały  A*21  oraz  A*64,  ceny  bieżące 1995–2001 2017

3 P.1  –  1.  Produkcja  globalna  w 
cenach  bazowych  według 
gałęzi

P.2  –  2.  Zużycie  pośrednie  w 
cenach  nabycia  według  gałęzi

Podziały  A*21  oraz  A*64,  ceny  bieżące Przekazywanie 
w  terminie  t
+36  miesięcy

2017

3 P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

Podział  A*64,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu  (podział  A*38  ma 
być  dostarczany  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa)

1995–2017 2020

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

P082  –  Urządzenia  telefoniczne  i  tele
faksowe,  P083  –  Usługi  telefoniczne  i 
telefaksowe,  P090  –  Rekreacja  i  kultura, 
P101  –  Edukacja  przedszkolna  i  w 
zakresie  szkoły  podstawowej,  P102  – 
Edukacja  w  zakresie  szkoły  średniej, 
P103  –  Szkolnictwo  policealne,  P104  – 
Szkolnictwo  wyższe,  P105  –  Edukacja 
nieprzyporządkowana  do  konkretnego 
poziomu,  P096  –  Imprezy  turystyczne, 
P110  –  Restauracje  i  hotele,  P112  – 
Usługi  zakwaterowania,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–2018 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.14 
–  Gospodarstwa  domowe  oraz  S.15  – 
Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane 
(mają  być  dostarczane  jako  suma 
S.14+S.15  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2014 2016

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory  (z  wyłączeniem  S.13  i 
podsektorów),  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2001 2017

6 F.512  –  Akcje  nienotowane; 
F.519  –  Pozostałe  udziały 
kapitałowe;  F.63_F.64_F.65  – 
Uprawnienia  emerytalno-
rentowe,  należności  funduszy 
emerytalno-rentowych  od 
podmiotów  nimi  zarządzają
cych,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe;

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2002–2014 2016

6 Wszystkie  zmienne Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  gospodarka  ogółem 
i  wszystkie  sektory

2012–2014 2016

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.14  –  Gospo
darstwa  domowe  oraz  S.15  –  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane  (mają  być 
dostarczane  jako  suma  S.14+S.15  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2014 2016

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory  (z 
wyłączeniem  S.13  i  podsektorów),  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2000 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

7 F.512  –  Akcje  nienotowane; 
F.519  –  Pozostałe  udziały 
kapitałowe;  F.63_F.64_F.65  – 
Uprawnienia  emerytalno-
rentowe,  należności  funduszy 
emerytalno-rentowych  od 
podmiotów  nimi  zarządzają
cych,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe;

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

2001–2014 2016

8 Wszystkie  zmienne S.14  –  Gospodarstwa  domowe  oraz 
S.15  –  Instytucje  niekomercyjne  działa
jące  na  rzecz  gospodarstw  domowych, 
rozchody  i  przychody  (mają  być  dostar
czane  jako  suma  S.14+S.15  do  wygaś
nięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

8 Wszystkie  zmienne Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–1998 2017

801 Wszystkie  zmienne Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  wyrównane 
sezonowo

Przekazywanie 
w  terminie  t
+90  dni

2017

801 B.3  g  –  Dochód  mieszany 
brutto

Sektor  S.1M  –  Gospodarstwa  domowe 
oraz  Instytucje  niekomercyjne  działające 
na  rzecz  gospodarstw  domowych, 
rozchody  i  przychody,  ceny  bieżące, 
dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

26 Wszystkie  (obowiązkowe) 
zmienne

Wszystkie  sektory 1995–2014 2017

Państwo:  Grecja

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
3  kw.  2014

2015

1  A P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2013 2015
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

2 P.52+P.53  Przyrost  rzeczowych 
środków  obrotowych  oraz 
nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2013 2015

3 P.53  –  w  tym:  nabycie 
pomniejszone  o  rozdysponowa
nie  aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2013 2015

8 P.53  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory,  rozchody 1995–2013 2015

801 P.52+P.53  Przyrost  rzeczowych 
środków  obrotowych  oraz 
nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
3  kw.  2014

2015

11 P.5  –  Akumulacja  brutto S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  i  grupy  COFOG  (mają 
być  dostarczane  z  wyłączeniem  P.52  i 
P.53  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2013 2015

Państwo:  Hiszpania

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.31  –  7.  a)  Spożycie  indywi
dualne

P.32  –  7.  b)  Spożycie  ogólnos
połeczne

P.41  –  8.  a)  Spożycie  indywi
dualne  skorygowane

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.31  –  7.  a)  Spożycie  indywi
dualne

P.32  –  7.  b)  Spożycie  ogólnos
połeczne

P.41  –  8.  a)  Spożycie  indywi
dualne  skorygowane

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2017

1Q P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1Q P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  i  dane  wyrównane  sezonowo

Przekazywanie 
w  terminie  t+5 
miesięcy

2017

1  A D.21  –  2.  a)  Podatki  od 
produktów

D.31  –  2.  b)  Dotacje  do 
produktów

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  przekazywanie  w 
terminie  t+2  miesiące  (dostarczana  ma 
być  różnica  D.21  minus  D.31)

1995–2018 2020

1  A P.31  –  7.  a)  Spożycie  indywi
dualne

P.32  –  7.  b)  Spożycie  ogólnos
połeczne

P.41  –  8.  a)  Spożycie  indywi
dualne  skorygowane

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A P.31  –  7.  a)  Spożycie  indywi
dualne

P.32  –  7.  b)  Spożycie  ogólnos
połeczne

P.41  –  8.  a)  Spożycie  indywi
dualne  skorygowane

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2017

1  A P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  bieżące,  przekazywanie  w 
terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t+5 
miesięcy

2017

1  A P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

2012–2015 2017

3 P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

Podziały  A*21  oraz  A*64,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2015 2017

3 B.2n+B.3n  –  5.  Nadwyżka 
operacyjna  netto  oraz  dochód 
mieszany  netto

Podziały  A*21  oraz  A*64,  ceny  bieżące 1995–2015 2017

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2000 2017

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi 
–  podział  według  środków 
trwałych  AN_F6

Podział  według  środków  trwałych 
AN_F6  według  podziału  A*10,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2000 2017

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  przekazywanie  w 
terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi 
–  podział  według  środków 
trwałych  AN_F6

Podział  według  środków  trwałych 
AN_F6  według  podziału  A*10,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego

1995–2018 2020

3 P.53  –  7.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące 1995–2015 2017

3 P.53  –  7.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego

1995–2018 2020

3 D.11  –  9.  a)  Wynagrodzenia 
według  gałęzi

Podział  A*21,  ceny  bieżące, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+12  miesięcy

2017

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

P103  –  Szkolnictwo  policealne  (ma  być 
włączone  do  P104),  P023  –  Narkotyki, 
P122+P127  –  Prostytucja  oraz  Inne 
usługi  gdzie  indziej  niesklasyfikowane 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P122),  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2018 2020

6 F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Transakcje,  zobowiązania,  sektor  insty
tucji  rządowych  i  samorządowych  i 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2016

7 F.66  –  Uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe  oraz  rezerwy  na 
pokrycie  żądań  wypłaty  z 
tytułu  standaryzowanych 
gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  sektor  instytu
cji  rządowych  i  samorządowych  i 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2016

8 P11  –  Produkcja  globalna 
rynkowa

P12  –  Produkcja  globalna  na 
własne  cele  finalne

P13  –  Produkcja  globalna 
nierynkowa

P2  –  Zużycie  pośrednie

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S.13 
Sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych,  rozchody  i  przychody

Przekazywanie 
w  terminie  t
+10  miesięcy

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

D11  –  Wynagrodzenia

D12  –  Składki  na  ubezpiecze
nia  społeczne  płacone  przez 
pracodawców

D92  –  Dotacje  na  inwestycje

8 D.441  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  posiadaczom  polis 
ubezpieczeniowych

D.442  –  Dochody  z  inwestycji 
do  zapłacenia  z  tytułu  upraw
nień  emerytalno-rentowych

D.443  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  udziałowcom  fundu
szy  zbiorowego  inwestowania

D.611  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

D.612  –  Przypisane  umownie 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez  praco
dawców

D.613  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  gospodarstwa 
domowe

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

D43S21  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  wewnątrz  UE

D43S22  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  poza  UE

D43S2I  –  Reinwestowane  zyski 
z  zagranicznych  inwestycji 
bezpośrednich  wewnątrz  strefy 
euro

D43S2X  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  poza  strefą 
euro

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S.13 
Sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych,  rozchody  i  przychody

2012–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 P.52  –  Przyrost  rzeczowych 
środków  obrotowych

P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory,  rozchody 1995–2015 2017

801 Wszystkie  zmienne Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  wyrównane 
sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2014

2015

801 Wszystkie  zmienne Ostateczna  seria,  pełna  tablica,  wszyst
kie  sektory,  rozchody  i  przychody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
2  kw.  2014

10 
października 
2014  r.  w 
południe

801 B.3  g  –  Dochód  mieszany 
brutto

Sektor  S.14+S.15  –  Gospodarstwa 
domowe  oraz  Instytucje  niekomercyjne 
działające  na  rzecz  gospodarstw  domo
wych,  rozchody  i  przychody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017

801 D.42  –  Dochód  podzielony 
przedsiębiorstw  i  instytucji 
finansowych

D.43  –  Reinwestowane  zyski  z 
zagranicznych  inwestycji 
bezpośrednich

D.44  –  Inne  dochody  z  inwes
tycji

D.45  –  Renty  gruntowe

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017

9 D.611C  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
pracodawców

D.611  V  –  Dobrowolne 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
pracodawców

D.613c  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

D.613ce  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
pracowników

D.613v  –  Dobrowolne 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

Wszystkie  sektory 1995–2013 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

9 D.995e  –  Składki  faktyczne  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców, 
które  zostały  naliczone,  lecz 
prawdopodobnie  nie  zostaną 
pobrane

D.995f  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  gospodarstwa 
domowe,  które  zostały  nali
czone,  lecz  prawdopodobnie 
nie  zostaną  pobrane

D.995  g  –  Pozostałe  podatki 
od  kapitału,  które  zostały  nali
czone,  lecz  prawdopodobnie 
nie  zostaną  pobrane

S.13  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

1995–2018 2020

10 P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podziały  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

Przekazywanie 
w  terminie  t
+30  miesięcy

2017

11 Wszystkie  zmienne Wszystkie  sektory

G0702  –  Usługi  ambulatoryjne

G0703  –  Usługi  szpitalne  (G0702  ma 
być  włączone  do  GO703)

2001–2018 2020

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2015–2016 2020

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2015–2016 2020

16 K.1  –  Amortyzacja  środków 
trwałych

B2A3N  –  Nadwyżka  opera
cyjna  oraz  dochód  mieszany, 
netto

Podział  według  NACE  A*64,  ceny 
bieżące

2010–2015 2019

17 K.1  –  Amortyzacja  środków 
trwałych

B2A3N  –  Nadwyżka  opera
cyjna  oraz  dochód  mieszany, 
netto

Podział  według  CPA  P*64,  ceny  bieżące 2010,  2015 2019

20 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  oraz  podział  A*21, 
bieżące  koszty  odtworzenia  i  koszty 
odtworzenia  z  poprzedniego  roku

2000–2014 2017

22 Wszystkie  zmienne Podział  A*21,  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2000 2020

L 195/36 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.7.2014



Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

26 AN.11  –  3.  Środki  trwałe

AN.112  –  5.  Pozostałe 
budynki  i  budowle

AN.113+AN.114  –  8.  Maszyny 
i  urządzenia  +  systemy  uzbro
jenia

AN.115  –  9.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne

AN.117  –  10.  Produkty  włas
ności  intelektualnej

S.1  Gospodarka  ogółem 2000–2011 2020

26 AN.11+AN.12  –  2.  Środki 
trwałe  +  rzeczowe  środki 
obrotowe

AN.11  –  3.  Środki  trwałe

AN.112  –  5.  Pozostałe 
budynki  i  budowle

AN.1121  –  6.  Budynki  inne 
niż  budynki  mieszkalne

AN.1122  –  7.  Pozostałe 
budowle

AN.113+AN.114  –  8.  Maszyny 
i  urządzenia  +  systemy  uzbro
jenia

AN.115  –  9.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne

AN.117  –  10.  Produkty  włas
ności  intelektualnej

AN.12  –  16.  Rzeczowe  środki 
obrotowe

Wszystkie  sektory 2012–2014 2017

26 AN.111  –  4.  Budynki  miesz
kalne

Wszystkie  sektory 1995–2014 2017

26 AN.211  –  20.  Grunty S.14  +  S.15  –  Gospodarstwa  domowe 
+  Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych

1995–2014 2017

27 F.66  –  Uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe  oraz  rezerwy  na 
pokrycie  żądań  wypłaty  z 
tytułu  standaryzowanych 
gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  sektor  instytu
cji  rządowych  i  samorządowych  i 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2016
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Państwo:  Francja

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

2 TC  –  w  tym  kwota  ulgi 
podatkowej  do  zapłacenia, 
która  przekracza  zobowiązanie 
podatnika

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

2012–2018 2020

3 P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

Podział  A*64,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu  (podział  A*38  ma 
być  dostarczany  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa)

1995–2017 2020

3 B.2n+B.3n  –  5.  Nadwyżka 
operacyjna  netto  oraz  dochód 
mieszany  netto

Podział  A*64,  ceny  bieżące  (podział 
A*38  ma  być  dostarczany)

1995–2017 2020

3 B.2n+B.3n  –  5.  Nadwyżka 
operacyjna  netto  oraz  dochód 
mieszany  netto

D.29–D.39  –  6.  Pozostałe 
podatki  związane  z  produkcją 
pomniejszone  o  pozostałe 
dotacje  związane  z  produkcją

D1  –  9.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  według  gałęzi

D.11  –  9.  a)  Wynagrodzenia 
według  gałęzi

Podział  A*21,  ceny  bieżące, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2020

3 P.1  –  1.  Produkcja  globalna  w 
cenach  bazowych  według 
gałęzi

P.2  –  2.  Zużycie  pośrednie  w 
cenach  nabycia  według  gałęzi

Podział  A*64,  ceny  bieżące  (podział 
A*38  ma  być  dostarczany  do  wygaśnię
cia  odstępstwa)

1995–1998 2020

3 B.1  g  –  3.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
według  gałęzi

Podział  A*64,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu  (podział  A*38  ma 
być  dostarczany  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa)

1995–1998 2020

3 D.29–D.39  –  6.  Pozostałe 
podatki  związane  z  produkcją 
pomniejszone  o  pozostałe 
dotacje  związane  z  produkcją

D1  –  9.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  według  gałęzi

D.11  –  9.  a)  Wynagrodzenia 
według  gałęzi

Podział  A*64,  ceny  bieżące  (podział 
A*38  ma  być  dostarczany  do  wygaśnię
cia  odstępstwa)

1995–2005 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*21,  w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i  tysią
cach  miejsc  pracy,  przekazywanie  w 
terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2020

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

P023  –  Narkotyki

P101  –  Edukacja  przedszkolna  i  w 
zakresie  szkoły  podstawowej

P102  –  Edukacja  w  zakresie  szkoły 
średniej

P103  –  Szkolnictwo  policealne

P104  –  Szkolnictwo  wyższe

P105  –  Edukacja  nieprzyporządkowana 
do  konkretnego  poziomu,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2018 2020

9 D.995a  –  Podatki  od  produk
tów,  które  zostały  naliczone, 
lecz  prawdopodobnie  nie 
zostaną  pobrane

D.995b  –  Pozostałe  podatki 
związane  z  produkcją,  które 
zostały  naliczone,  lecz  prawdo
podobnie  nie  zostaną  pobrane

D.995c  –  Podatki  od  docho
dów,  które  zostały  naliczone, 
lecz  prawdopodobnie  nie 
zostaną  pobrane

D.995d  –  Pozostałe  podatki, 
które  zostały  naliczone,  lecz 
prawdopodobnie  nie  zostaną 
pobrane

D.995e  –  Składki  faktyczne  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców, 
które  zostały  naliczone,  lecz 
prawdopodobnie  nie  zostaną 
pobrane

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

1995–2012 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

D.995f  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  gospodarstwa 
domowe,  które  zostały  nali
czone,  lecz  prawdopodobnie 
nie  zostaną  pobrane

D.995fe  –  Faktyczne  składki 
na  ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracowników, 
które  zostały  naliczone,  lecz 
prawdopodobnie  nie  zostaną 
pobrane

D.995  g  –  Pozostałe  podatki 
od  kapitału,  które  zostały  nali
czone,  lecz  prawdopodobnie 
nie  zostaną  pobrane

10 B.1  g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  2  na  regiony: 
Gwadelupa,  Martynika,  Gujana,  Reunion, 
Majotta;  ogółem  oraz  podział  NACE 
A*10  (ma  być  dostarczany  dla  ogółu  5 
regionów  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2013 2015

10 Wszystkie  zmienne  z  wyjąt
kiem  B.1  g  –  2.  Wartość 
dodana  brutto  w  cenach  bazo
wych  (ceny  bieżące)  i  z  wyjąt
kiem  POP  6.  Ludność  w  tysią
cach  osób

Podział  według  NUTS  2  na  regiony: 
Gwadelupa,  Martynika,  Gujana,  Reunion, 
Majotta;  ogółem  oraz  podział  NACE 
A*10  (ma  być  dostarczany  dla  ogółu  5 
regionów  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2014 2017

10 B.1  g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  2,  ogółem, 
przekazywanie  w  terminie  t+12 
miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+15  miesięcy

2015

10 ETO  –  Pracujący  ogółem Podział  według  NUTS  2,  ogółem,  w 
tysiącach  osób,  przekazywanie  w  termi
nie  t+12  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+15  miesięcy

2017

10 B.1  g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(wskaźnik  wzrostu  wolumenu 
w  cenach  roku  poprzedniego)

Podział  według  NUTS  2,  ogółem, 
przekazywanie  w  terminie  t+24 
miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+27  miesięcy

2020

10 D.1  –  3.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  2,  ogółem  i 
podział  A*10,  przekazywanie  w  termi
nie  t+24  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+27  miesięcy

2017

10 P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  2,  ogółem  i 
podział  A*10,  przekazywanie  w  termi
nie  t+24  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+27  miesięcy

2020

10 ETO  –  Pracujący  ogółem;  EEM 
–  Pracownicy  najemni

Podział  według  NUTS  2,  podział  A*10, 
w  tysiącach  osób  i  tysiącach  godzin 
przepracowanych,  przekazywanie  w 
terminie  t+24  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+27  miesięcy

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

12 B.1  g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  3  na  regiony: 
Gwadelupa,  Martynika,  Gujana,  Reunion, 
Majotta;  ogółem  oraz  podział  NACE 
A*10  (ma  być  dostarczany  dla  ogółu  5 
regionów  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2012 2015

12 ETO  –  Pracujący  ogółem;  EEM 
–  Pracownicy  najemni

Podział  według  NUTS  3  na  regiony: 
Gwadelupa,  Martynika,  Gujana,  Reunion, 
Majotta;  ogółem  oraz  podział  NACE 
A*10,  w  tysiącach  osób  (ma  być 
dostarczany  dla  ogółu  5  regionów  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2014 2017

12 ETO  –  Pracujący  ogółem;  EEM 
–  Pracownicy  najemni

Podział  według  NUTS  3,  ogółem  i 
podział  A*10,  w  tysiącach  osób, 
przekazywanie  w  terminie  t+24 
miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+27  miesięcy

2017

13 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  2  na  regiony: 
Gwadelupa,  Martynika,  Gujana,  Reunion, 
Majotta  (ma  być  dostarczany  dla  ogółu 
5  regionów  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2014 2017

13 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  2 Przekazywanie 
w  terminie  t
+27  miesięcy

2017

Państwo:  Chorwacja

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2020

1Q D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  17.  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  17.  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

Podział  A*10,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  2000–
4  kw.  2015

2016
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P3  –  5.a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

Podział  według  trwałości,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  2000–
4  kw.  2019

2020

1Q P.31  –  7.a)  Spożycie  indywi
dualne

P.32  –  7.b)  Spożycie  ogólnos
połeczne

P.4  –  8  Spożycie  skorygowane

P.41  –  8a)  Spożycie  indywi
dualne  skorygowane

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  2000–
4  kw.  2009

2017

1Q P.31  –  7.a)  Spożycie  indywi
dualne

P.32  –  7.b)  Spożycie  ogólnos
połeczne

P.4  –  8  Spożycie  skorygowane

P.41  –  8a)  Spożycie  indywi
dualne  skorygowane

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  2010–
4  kw.  2014

2015

1Q P.6  –  10)  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług,  podział  geogra
ficzny

P.7  –  11)  Import  towarów 
(FOB)  i  usług,  podział  geogra
ficzny

Podział  P6/P7  na  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro;  S.21  – 
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  oraz  instytucje  i 
organy  Unii  Europejskiej

(z  wyjątkiem  Europejskiego  Banku 
Centralnego  oraz  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro);  S.22  państwa 
niebędące  członkami  Unii  Europejskiej  i 
organizacje  międzynarodowe  niebędące 
rezydentami  UE,  ceny  bieżące  i  ceny 
roku  poprzedniego  oraz  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewyrów
nane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  2008–
4  kw.  2016

2017

1Q P.5  –  9  Akumulacja  brutto Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.53)

1  kw.  2000–
4  kw.  2019

2020

1Q P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6:  podział  środków  trwałych,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  2000–
4  kw.  2019

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  2000–
4  kw.  2019

2020

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Podział  A*10,  w  tysiącach  osób  pracu
jących,  dane  niewyrównane  i  dane 
wyrównane  sezonowo

1  kw.  2000–
4  kw.  2008

2020

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Podział  A*10,  w  tysiącach  osób  pracu
jących,  dane  niewyrównane  i  dane 
wyrównane  sezonowo

1  kw.  2009–
4  kw.  2014

2015

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10,  w 
tysiącach  godzin  przepracowanych,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  2000–
4  kw.  2008

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10,  w 
tysiącach  godzin  przepracowanych,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  2009–
4  kw.  2016

2017

1  A Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami,  przekazywanie  w  terminie 
t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2020

1  A D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

Podział  A*10,  ceny  bieżące 1995–1999 2020

1  A D.11  –  17.  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  17.  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące

1995–1999 2020

1  A D.11  –  17.  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  17.  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące

2000–2014 2016

1  A P.3  –  5.a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

Podział  według  trwałości,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2004 2020

1  A P.3  –  5.a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

Podział  według  trwałości,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu

2005–2015 2017

1  A P.5  –  9  Akumulacja  brutto Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.53)

1995–2018 2020

1  A P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

Podział  środków  trwałych  AN_F6,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2004 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

Podział  środków  trwałych  AN_F6,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

2005–2015 2017

1  A P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2018 2020

1  A P.6  –  10)  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług,  podział  geogra
ficzny

P.7  –  11)  Import  towarów 
(FOB)  i  usług,  podział  geogra
ficzny

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro;  S.21  – 
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  oraz  instytucje  i 
organy  Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem 
Europejskiego  Banku  Centralnego  oraz 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro);  S.22  Państwa  niebędące  człon
kami  Unii  Europejskiej  i  organizacje 
międzynarodowe  niebędące  rezydentami 
UE,  ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzed
niego  oraz  nawiązania  łańcuchowe 
wolumenu

2008–2015 2017

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Podział  A*10,  w  tysiącach  osób  pracu
jących

1995–2008 2020

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Podział  A*10,  w  tysiącach  osób  pracu
jących

2009–2013 2015
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10,  w 
tysiącach  godzin  przepracowanych

1995–2008 2020

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10,  w 
tysiącach  godzin  przepracowanych

2009–2015 2017

2 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2000 2020

2 P.5  –  Akumulacja  brutto

P.52+P.53  –  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
oraz  nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.53)

2001–2009 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

2 P.5  –  Akumulacja  brutto

P.52+P.53  –  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
oraz  nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.53)

2010–2015 2017

2 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

2001–2009 2020

2 OP5ANP  –  Akumulacja  brutto 
oraz  nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  i  grupy  COFOG

(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
NP  i  P.53)

2001–2009 2020

3 Wszystkie  zmienne Podziały  A*10/A*21,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2020

3 P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

Podziały  A*21  i  A*64,  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2018 2020

3 P.5  –  9.  Akumulacja  brutto Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  P.53)

1995–2018 2020

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2004 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

2005–2015 2017

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi, 
podział  środków  trwałych 
AN_F6

Podział  A*10  i  podział  środków  trwa
łych  AN_F6,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2004 2020

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi, 
podział  środków  trwałych 
AN_F6

Podział  A*10  i  podział  środków  trwa
łych  AN_F6,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

2005–2015 2017

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–2018 2020

3 P.53  –  7.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2018 2020

3 D.1  –  9.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  według  gałęzi

Podziały  A*21  oraz  A*64,  ceny  bieżące 1995–2014 2017

3 D.11  –  9.  a)  Wynagrodzenia 
według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podziały  A*21 
oraz  A*64,  ceny  bieżące

1995–2014 2017

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podziały  A*21  oraz  A*64,  w  tysiącach 
osób

1995–2008 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podziały  A*21  oraz  A*64,  w  tysiącach 
osób

2009–2014 2016

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Gospodarka  ogółem  i  podziały  A*21 
oraz  A*64,  w  tysiącach  godzin  przepra
cowanych

1995–2008 2020

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Gospodarka  ogółem  i  podziały  A*21 
oraz  A*64,  w  tysiącach  godzin  przepra
cowanych

2009–2015 2017

5 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

1995–2004 2020

5 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2005–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2001 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2002–2014 2017

6 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2002–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.125+S.126+S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2002–2015 2017

6 F.4  –  Kredyty  i  pożyczki Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  aktywa,  S.11  Przed
siębiorstwa  niefinansowe,  S.13  Sektor 
instytucji  rządowych  i  samorządowych

2012–2014 2016

6 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  aktywa  i  zobowiąza
nia,  wszystkie  sektory

2012–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  S.12  –  Instytucje 
finansowe,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane  (mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  podsektorów 
S.125+S.126+S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek)

2002–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2000 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

7 F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

2001–2014 2017

7 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

2001–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania, 
S.125+S.126+S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2001–2015 2017

8 Wszystkie  zmienne Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2001 2020

8 P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

S.1  –  Gospodarka  ogółem,  rozchody 2002–2018 2020

8 D.43  –  Reinwestowane  zyski  z 
zagranicznych  inwestycji 
bezpośrednich

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2002–2015 2017

8 D43S21  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  wewnątrz  UE

D43S22  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  poza  UE

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2015 2017

8 D.612  –  Przypisane  umownie 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez  praco
dawców

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2014 2016

8 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  rozchody

2001–2009 2020

8 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

S.2  –  Zagranica,  rozchody 2002–2014 2016
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 D.611  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

S.11  –  Przedsiębiorstwa  niefinansowe, 
przychody

2012–2014 2016

8 D.44  –  Inne  dochody  z  inwes
tycji

D.45  –  Renty  gruntowe

S.2  –  Zagranica,  rozchody  i  przychody 2002–2014 2016

8 D.611  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

D.613  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  gospodarstwa 
domowe

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

S.2  –  Zagranica,  rozchody  i  przychody 2012–2014 2016

8 D.71  –  Składki  na  udziale 
własnym  z  tytułu  pozostałych 
ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

S.2  –  Zagranica,  rozchody  i  przychody 2002–2015 2017

8 D.72  –  Odszkodowania  i 
świadczenia  z  tytułu  pozosta
łych  ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

S.2  –  Zagranica,  rozchody  i  przychody 2002–2015 2017

8 EMP  –  Pracujący  (w  liczbie 
osób  i  liczbie  godzin  przepra
cowanych)

Sektor  S.13  Sektor  instytucji  rządowych 
i  samorządowych,  w  tysiącach  osób  i 
tysiącach  godzin  przepracowanych

2002–2014 2016

801 Wszystkie  zmienne S.1  –  Gospodarka  ogółem,  S.2  – 
Zagranica,  S.13  –  Sektor  instytucji 
rządowych  i  samorządowych,  rozchody 
i  przychody,  ceny  bieżące,  dane  niewy
równane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2011

2017

801 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  2001–
4  kw.  2009

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

9 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2001 2020

9 D.612  –  Przypisane  umownie 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez  praco
dawców

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2012 2020

9 D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

2012–2016 2018

9 D.613c  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

D.613ce  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
pracowników

D.613v  –  Dobrowolne 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

2002–2018 2020

10 B.1  g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(wskaźnik  wzrostu  wolumenu 
w  cenach  roku  poprzedniego)

Podziały  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem

2000–2018 2020

10 B.1  g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

Podziały  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem,  przekazywanie  w  terminie  t
+12  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2015
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

10 D.1  –  3.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  (ceny  bieżące)

P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NUTS  II,  podziały 
A*10

2000–2006 2020

10 D.1  –  3.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  (ceny  bieżące)

Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NUTS  II,  podziały 
A*10

2007–2014 2017

10 ETO  –  5.  Pracujący  ogółem  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych

Wszystkie  podziały  według  NUTS  II, 
gospodarka  ogółem,  w  tysiącach  osób, 
przekazywanie  w  terminie  t+12 
miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2020

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  COFOG

1995–2000 2020

11 OP5ANP  –  Akumulacja  brutto 
+  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  i  grupy  COFOG

(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
NP  i  P.53)

2001–2009 2020

11 P.5  –  Akumulacja  brutto S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  i  grupy  COFOG

(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.53)

2001–2009 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

11 P.5  –  Akumulacja  brutto S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  i  grupy  COFOG

(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.53)

2010–2015 2017

11 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  i  grupy  COFOG

2001–2009 2020

13 Wszystkie  zmienne Wszystkie  podziały  według  NUTS  II 2000–2011 2020

13 Wszystkie  zmienne Wszystkie  podziały  według  NUTS  II 2012 2015

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

2010–2013 2017

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2010–2016 2020

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

2010–2013 2017

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2000–2016 2020

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

2010 2017

20 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2000–2017 2020

22 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

1995–2004 2020

22 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2005–2014 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

26 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami,  z  wyłączeniem  AN.111 
Budynki  mieszkalne

1995–2017 2020

26 AN.111  –  4.  Budynki  miesz
kalne

Wszystkie  sektory 1995–2014 2017

27 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1  kw.  1999–
4  kw.  2001

2020

27 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1  kw.  2002–
4  kw.  2008

2016

27 F.61  –  Rezerwy  techniczne 
pozostałych  ubezpieczeń 
osobowych  i  majątkowych

F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1  kw.  2012–
4  kw.  2014

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

27 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Informacje  o  kontrpartnerach  dla 
wszystkich  sektorów

1  kw.  1999–
4  kw.  2003

2020

27 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Informacje  o  kontrpartnerach  dla 
wszystkich  sektorów

1  kw.  2004–
4  kw.  2008

2018

28 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1  kw.  2000–
4  kw.  2008

2016

Państwo:  Włochy

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe),  w  tysią
cach  osób  zatrudnionych  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe)

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

(Maj)  2016
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  17  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  17  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

(Maj)  2016

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

P022  –  Tytoń,  P023  –  Narkotyki,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2015 (Wrzesień) 
2017

801 Wszystkie  zmienne Ostateczna  seria,  pełna  tablica  ze 
wszystkimi  podziałami/szczegółami, 
(ostateczna  seria)

1  kw.  1999–
2  kw.  2014

10 
października 
2014  r.  w 
południe

10 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

2000–2010 2015

12 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  III,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

2000–2011 2015

13 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  II 2000–2010 2015

26 AN.1121  –  6.  Budynki  inne 
niż  budynki  mieszkalne

AN.1122  –  7.  Pozostałe 
budowle

AN.12  –  16.  Rzeczowe  środki 
obrotowe

AN11+AN12  –  2  Środki 
trwałe  +  Rzeczowe  środki 
obrotowe

Wszystkie  sektory 2012–2014 2017

Państwo:  Cypr

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2017

2018
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2020

1  A P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2012 2017

1  A Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2020

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2020

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  środków  trwałych  AN_F6, 
gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2020

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2020

3 P.53  –  7.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2012 2017

3 D1  –  9.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  według  gałęzi

D.11  –  9.  a)  Wynagrodzenia 
według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące,  przekazywanie  w  terminie 
t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 F.52  –  Udziały/jednostki 
uczestnictwa  w  funduszach 
inwestycyjnych;  F.63_F.64_F.65 
–  Uprawnienia  emerytalno-
rentowe,  należności  funduszy 
emerytalno-rentowych  od 
podmiotów  nimi  zarządzają
cych,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe  oraz  F.66  –  Rezerwy 
na  pokrycie  żądań  wypłaty  z 
tytułu  standaryzowanych 
gwarancji

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory  (z  wyłączeniem  S.13 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych),  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2015 2017

7 F.52  –  Udziały/jednostki 
uczestnictwa  w  funduszach 
inwestycyjnych;  F.63_F.64_F.65 
–  Uprawnienia  emerytalno-
rentowe,  należności  funduszy 
emerytalno-rentowych  od 
podmiotów  nimi  zarządzają
cych,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe  oraz  F.66  –  Rezerwy 
na  pokrycie  żądań  wypłaty  z 
tytułu  standaryzowanych 
gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory  (z 
wyłączeniem  S.13  sektora  instytucji 
rządowych  i  samorządowych),  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2015 2017

8 P.53  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2012 2017

8 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

Wszystkie  sektory  (z  wyjątkiem  S.13 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych),  rozchody

1995–2015 2017

8 D43S2I  –  Reinwestowane  zyski 
z  zagranicznych  inwestycji 
bezpośrednich  wewnątrz  strefy 
euro

D43S2X  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  poza  strefą 
euro

D43S21  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  wewnątrz  UE

D43S22  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  poza  UE

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

D.442  –  Dochody  z  inwestycji 
do  zapłacenia  z  tytułu  upraw
nień  emerytalno-rentowych

D.443  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  udziałowcom  fundu
szy  zbiorowego  inwestowania

8 D.612  –  Przypisane  umownie 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez  praco
dawców

D.613  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  gospodarstwa 
domowe

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

Wszystkie  sektory  (z  wyjątkiem  S.13 
Sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych),  rozchody  i  przychody

2012–2015 2017

801 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2010–2011 2015

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2010–2011 2015

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2010 2015

20 AN.113  g+AN.114  g  –  4. 
Maszyny  i  urządzenia  brutto  + 
systemy  uzbrojenia  brutto;

AN.1132  g  –  6.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  brutto;

AN.11322  g  –  8.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  brutto;

AN.1139  g+AN.114  g  –  9. 
Pozostałe  maszyny  i  urządzenia 
brutto  +  systemy  uzbrojenia 
brutto;

AN.113n+AN.114n  –  16. 
Maszyny  i  urządzenia  netto  + 
systemy  uzbrojenia  netto;

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
bieżące  koszty  odtworzenia  i  koszty 
odtworzenia  z  poprzedniego  roku

2000–2016 2019
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

AN.1132n  –  18.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  netto;

AN.11322n  –  20.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  netto;

AN.1139n+AN.114n  –  21. 
Pozostałe  maszyny  i  urządzenia 
netto  +  systemy  uzbrojenia 
netto

22 P.51  g_AN.113+AN.114  –  4. 
GFCF  –  maszyny  i  urządzenia 
+  systemy  uzbrojenia

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2016 2019

22 P.51g_  AN.1132  –  6.  GFCF  – 
sprzęt  komputerowy  i  teleko
munikacyjny  P51g_AN.11322 
–  8.  GFCF  –  sprzęt  telekomu
nikacyjny 
P51g_AN.1139+AN.114  –  9. 
GFCF  –  pozostałe  maszyny  i 
urządzenia  +  systemy  uzbroje
nia

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

2000–2016 2019

26 AN.113+AN.114  –  8.  Maszyny 
i  urządzenia  +  systemy  uzbro
jenia

AN.117  –  10.  Produkty  włas
ności  intelektualnej

Gospodarka  ogółem  (S.1) 2000–2017 2020

26 AN.113+AN.114  –  8.  Maszyny 
i  urządzenia  +  systemy  uzbro
jenia

AN.117  –  10.  Produkty  włas
ności  intelektualnej

Wszystkie  sektory 2012–2017 2020

26 AN.12  –  16.  Rzeczowe  środki 
obrotowe

Wszystkie  sektory 2012–2017 2020

26 AN.211  –  20.  Grunty S.14  +  S.15 1995–2017 2020

Państwo:  Łotwa

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.5  –  9.  Akumulacja  brutto

P.52  –  9.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych

P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.51g–9.  a)  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe

Podziały  AN_F6,  ceny  bieżące  i  ceny 
roku  poprzedniego  oraz  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewyrów
nane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020

1Q P.52  –  9.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  2000–
4  kw.  2009

2020

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe),  w  tysią
cach  osób  i  tysiącach  godzin  przepra
cowanych,  dane  niewyrównane  i  dane 
wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020

1  A P.5  –  9.  Akumulacja  brutto

P.52  –  9.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych

P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego

1995–1999 2020

1  A P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

Podział  środków  trwałych  AN_F6,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–1999 2020

1  A P.52  –  9.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego

2000–2009 2020

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe),  w  tysią
cach  osób  i  tysiącach  godzin  przepra
cowanych

1995–1999 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 P.1  –  1.  Produkcja  globalna  w 
cenach  bazowych  według 
gałęzi

P.2  –  2.  Zużycie  pośrednie  w 
cenach  nabycia  według  gałęzi

D1  –  9.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  według  gałęzi

D.11  –  9.  a)  Wynagrodzenia 
według  gałęzi

Podziały  A*64,  ceny  bieżące 1995–1999 2020

3 B.1  g  –  3.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
według  gałęzi

Podziały  A*64,  ceny  bieżące  i  ceny 
roku  poprzedniego  oraz  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu

1995–1999 2020

3 B.1  g  –  3.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
według  gałęzi

Podziały  A*64,  ceny  roku  poprzedniego 
i  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

2000–2008 2020

3 P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

Podziały  A*21  oraz  A*64,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2003 2020

3 B.2n+B.3n  –  5.  Nadwyżka 
operacyjna  netto  oraz  dochód 
mieszany  netto

D.29–D.39  –  6.  Pozostałe 
podatki  związane  z  produkcją 
pomniejszone  o  pozostałe 
dotacje  związane  z  produkcją

Podziały  A*21  oraz  A*64,  ceny  bieżące 1995–2000 2020

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–1999 2020

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Podziały  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny 
roku  poprzedniego

1995–1999 2020

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Podziały  A*10,  ceny  roku  poprzedniego 2000–2009 2020

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*21  oraz  A*64,  w  tysiącach 
osób  i  tysiącach  godzin  przepracowa
nych  (tam,  gdzie  to  obowiązkowe)

1995–1999 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

6 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  transakcji  ze  wszystkimi 
podziałami/szczegółami

1995–2003 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.125_S.126_S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2004–2015 2017

6 F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2003 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania, 
S.125_S.126_S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2004–2015 2017

7 F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2015 2017

8 D43S21  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  wewnątrz  UE

D43S22  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  poza  UE

Sektor  S.12  –  Instytucje  finansowe, 
rozchody  i  przychody

2012–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 D.441  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  posiadaczom  polis 
ubezpieczeniowych

D.442  –  Dochody  z  inwestycji 
do  zapłacenia  z  tytułu  upraw
nień  emerytalno-rentowych

D.443  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  udziałowcom  fundu
szy  zbiorowego  inwestowania

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody  i 
przychody

2012–2013 2015

8 EMP  –  Pracujący  (w  liczbie 
osób  i  liczbie  godzin  przepra
cowanych)

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  liczba  osób  i 
liczba  godzin  przepracowanych

1995–1999 2015

8 D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

2012–2013 2015

801 D.44  –  Inne  dochody  z  inwes
tycji

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  rozchody  i 
przychody,  ceny  bieżące,  dane  niewy
równane  sezonowo

1  kw.  2012–
4  kw.  2014

2015

9 D.51c  –  Podatki  od  zysków  z 
tytułu  posiadania

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

S.212  –  Instytucje  i  organy  Unii  Euro
pejskiej

1995–2012 2015

9 D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

S.212  –  Instytucje  i  organy  Unii  Euro
pejskiej

2012–2013 2015
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  grupy  COFOG

2001–2006 2020

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2015–2016 2020

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2015–2016 2020

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

2010 2016

20 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  oraz  podział  A*21, 
bieżące  koszty  odtworzenia  i  koszty 
odtworzenia  z  poprzedniego  roku

2000–2006 2020

20 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  oraz  podział  A*21, 
koszty  odtworzenia  z  poprzedniego 
roku

2007–2017 2020

22 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami

1995–1999 2020

26 Wszystkie  zmienne  z  wyłącze
niem  AN.111  Budynki  miesz
kalne

Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami

1995–2017 2020

26 AN.111  –  4.  Budynki  miesz
kalne

Wszystkie  sektory 1995–2014 2017

27 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  ze 
wszystkimi  podziałami/szczegółami

1  kw.  1999–
4  kw.  2003

2017

Państwo:  Litwa

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

1  kw.  1995–
4  kw.  2004

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

1995–2004 2017

2 Wszystkie  zmienne  z  wyłącze
niem  D.2r,  D.21r,  D.211r, 
D.5r,  D.61r,  D.611r,  D.613r, 
D.91r

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

(odstępstwo  dotyczy  rewizji  zmiennych)

1995–2004 2017

2 D.2r  –  Podatki  związane  z 
produkcją  i  importem,  do 
otrzymania

D.21r  –  Podatki  od  produk
tów,  do  otrzymania

D.211r  –  VAT,  do  otrzymania

D.5r  –  Podatki  bieżące  od 
dochodów,  majątku  itp.,  do 
otrzymania

D.61r  –  Składki  netto  na 
ubezpieczenia  społeczne,  do 
otrzymania

D.611r  –  w  tym  faktyczne 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez  praco
dawców

D.613r  –  w  tym  faktyczne 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

D.91r  –  Podatki  od  kapitału, 
do  otrzymania

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

(odstępstwo  dotyczy  rewizji  zmiennych)

1995–2004 2015

2 PTC  –  Ulga  podatkowa  do 
zapłacenia  ogółem

TC  –  w  tym  kwota  ulgi 
podatkowej  do  zapłacenia, 
która  przekracza  zobowiązanie 
podatnika

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

2012–2015 2017

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

P125  –  Ubezpieczenia,  P126  –  Usługi 
finansowe  gdzie  indziej  niesklasyfiko
wane

P  –  Ogółem,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2004 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2009 2017

6 F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Zobowiązania,  S.13  –  Sektor  instytucji 
rządowych  i  samorządowych  i  podsek
tory,  dane  skonsolidowane  i  nieskonso
lidowane

2009–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2009 2017

7 F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Zobowiązania,  S.13  –  Sektor  instytucji 
rządowych  i  samorządowych  i  podsek
tory,  dane  skonsolidowane  i  nieskonso
lidowane

2009–2015 2017

8 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

1995–2004 2017

801 Wszystkie  zmienne Sektory  S.1  –  Gospodarka  ogółem,  S.13 
–  Sektor  instytucji  rządowych  i  samo
rządowych,  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody,  ceny  bieżące,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2004

2017

801 Wszystkie  zmienne Sektory  S.1  –  Gospodarka  ogółem,  S.13 
–  Sektor  instytucji  rządowych  i  samo
rządowych  oraz  S.2  –  Zagranica, 
rozchody  i  przychody,  ceny  bieżące, 
dane  niewyrównane  i  dane  wyrównane 
sezonowo

1  kw.  2005–
2  kw.  2014

Grudzień 
2014

9 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

S.212  –  Instytucje  i  organy  Unii  Euro
pejskiej

(odstępstwo  dotyczy  rewizji  zmiennych)

1995–2004 2015

10 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2000–2004 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  COFOG

(odstępstwo  dotyczy  rewizji  zmiennych)

1995–2004 2017

12 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2000–2004 2017

13 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2000–2004 2017

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami,  ceny  bieżące

2011 2015

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami,  ceny  bieżące

2011 2015

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2010 2015

20 AN.11  g  –  1.  Środki  trwałe 
brutto

AN.11n  –  13.  Środki  trwałe 
netto

Gospodarka  ogółem,  bieżące  koszty 
odtworzenia  i  koszty  odtworzenia  z 
poprzedniego  roku  (mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  AN.114,  AN.115 
oraz  części  AN.117  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

2000–2017 2020

20 AN.113  g+AN.114  g  –  4. 
Maszyny  i  urządzenia  brutto  + 
systemy  uzbrojenia  brutto

AN.113n+AN.114n  –  16. 
Maszyny  i  urządzenia  netto  + 
systemy  uzbrojenia  netto

Gospodarka  ogółem  oraz  podział  A*21, 
bieżące  koszty  odtworzenia  i  koszty 
odtworzenia  z  poprzedniego  roku  (mają 
być  dostarczane  z  wyłączeniem  AN.114 
do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2017 2020

20 AN.115  g  –  10.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne  brutto

AN.115n  –  22.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne  netto

Gospodarka  ogółem  oraz  podział  A*21, 
bieżące  koszty  odtworzenia  i  koszty 
odtworzenia  z  poprzedniego  roku

2000–2017 2020

20 AN.117  g  –  11.  Produkty 
własności  intelektualnej  brutto

AN.117n  –  23.  Produkty  włas
ności  intelektualnej  netto

Gospodarka  ogółem,  bieżące  koszty 
odtworzenia  i  koszty  odtworzenia  z 
poprzedniego  roku  (mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  B+R  do  wygaśnię
cia  odstępstwa)

2000–2017 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

22 P51g_AN.11  –  1.  Środki 
trwałe

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  AN.114  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–1999 2020

22 P51g_AN.113+AN.114  –  4. 
Maszyny  i  urządzenia  + 
systemy  uzbrojenia

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
AN.114)

1995–1999 2020

22 P51g_AN.117  –  11.  Produkty 
własności  intelektualnej  brutto

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  AN.1173 
do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–1999 2020

26 AN.11+AN.12  –  2.  Środki 
trwałe  +  rzeczowe  środki 
obrotowe

Wszystkie  sektory 2012–2017 2020

26 AN.11  –  3.  Środki  trwałe

AN.115  –  9.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne

AN.117  –  10.  Produkty  włas
ności  intelektualnej

S.1  Gospodarka  ogółem 2000–2017 2020

26 AN.11  –  3.  Środki  trwałe

AN.115  –  9.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne

AN.117  –  10.  Produkty  włas
ności  intelektualnej

Podział  na  sektor  S.11  Przedsiębiorstwa 
niefinansowe,  S.12  Instytucje  finansowe, 
S.13  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  S.14+S.15  Gospodar
stwa  domowe  i  instytucje  niekomer
cyjne  działające  na  rzecz  gospodarstw 
domowych

2012–2017 2020

27 F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1  kw.  1999–
4  kw.  2008

2020

27 F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1  kw.  2009–
4  kw.  2016

2017
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Państwo:  Luksemburg

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q,  1 
A,  2, 
3,  5,  8, 
9,  11, 
22,  26

Wszystkie  zmienne Pełne  tablice  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2015

1Q Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  wszystkie  dane  wyrównane. 
(To  odstępstwo  zostanie  zastąpione 
przez  odstępstwo  zakładające  opóźnie
nie  o  t+85  dni  w  roku  kalendarzowym 
2016)

Przekazywanie 
w  terminie  t
+90  dni

2016

1Q Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  wszystkie  dane  wyrównane. 
(To  odstępstwo  zastąpi  odstępstwo 
zakładające  opóźnienie  o  t+90  dni  w 
roku  kalendarzowym  2016)

Przekazywanie 
w  terminie  t
+85  dni

2020

1Q P6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11  Import  towarów 
(FOB)  i  usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  Europej
skiego  Banku  Centralnego  i  innych 
instytucji  i  organów  strefy  euro),  S.22 
państwa  niebędące  członkami  UE  oraz 
organizacje  międzynarodowe  niebędące 
rezydentami  UE,  ceny  bieżące  i  ceny 
roku  poprzedniego  oraz  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu  (tam,  gdzie  to 
obowiązkowe)

1  kw.  2008–
1  kw.  2015

2015

1  A Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące 
(To  odstępstwo  zostanie  zastąpione 
przez  odstępstwo  zakładające  opóźnie
nie  o  t+85  dni  w  roku  kalendarzowym 
2016)

Przekazywanie 
w  terminie  t
+90  dni

2016
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące 
(To  odstępstwo  zastąpi  odstępstwo 
zakładające  opóźnienie  o  t+90  dni  w 
roku  kalendarzowym  2016)

Przekazywanie 
w  terminie  t
+85  dni

2020

1  A P6  –  10.  Eksport  towarów  i 
usług

P7  –  11.  Import  towarów  i 
usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  Europej
skiego  Banku  Centralnego  i  innych 
instytucji  i  organów  strefy  euro),  S.22 
państwa  niebędące  członkami  UE  oraz 
organizacje  międzynarodowe  niebędące 
rezydentami  UE,  ceny  bieżące  i  ceny 
roku  poprzedniego  oraz  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu  (tam,  gdzie  to 
obowiązkowe)

2008–2013 2015

6 Wszystkie  zmienne Transakcje  oraz  pozostałe  zmiany, 
aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–1998 2020

6 Wszystkie  zmienne Transakcje  oraz  pozostałe  zmiany, 
aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1999–2001 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.14 
Gospodarstwa  domowe  oraz  S.15  Insty
tucje  niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane  (suma 
S.14+S.15  ma  być  dostarczana  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–1998 2020

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1999–2001 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.14  Gospodar
stwa  domowe  oraz  S.15  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane  (suma 
S.14+S.15  ma  być  dostarczana  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 Wszystkie  zmienne Sektory  S.14  –  Gospodarstwa  domowe 
oraz  S.15  –  Instytucje  niekomercyjne 
działające  na  rzecz  gospodarstw  domo
wych,  rozchody  i  przychody  (mają  być 
dostarczane  dla  sumy  S.14+S.15  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

801 Wszystkie  zmienne Wszystkie  podziały/szczegóły 1  kw.  1999–
4  kw.  1999

2015

801 Wszystkie  zmienne Sektory  S.1  –  Gospodarka  ogółem  oraz 
S.2  –  Zagranica,  rozchody  i  przychody, 
ceny  bieżące,  dane  wyrównane  sezo
nowo

Przekazywanie 
w  terminie  t
+90  dni

2016

15 P7  –  Import  towarów  i  usług Podział  P7  na:  S.2I  państwa  członkow
skie,  których  walutą  jest  euro,  Europej
ski  Bank  Centralny  oraz  inne  instytucje 
i  organy  strefy  euro,  S.21–S.2I  państwa 
członkowskie,  których  walutą  nie  jest 
euro,  instytucje  i  organy  Unii  Europej
skiej  (z  wyjątkiem  Europejskiego  Banku 
Centralnego  i  innych  instytucji  i  orga
nów  strefy  euro),  S.22  państwa  niebę
dące  członkami  UE  oraz  organizacje 
międzynarodowe  niebędące  rezydentami 
UE,  ceny  bieżące

2010–2011 2015

16 P6  –  Eksport  towarów  i  usług Podział  P6  na:  S.2I  państwa  członkow
skie,  których  walutą  jest  euro,  Europej
ski  Bank  Centralny  oraz  inne  instytucje 
i  organy  strefy  euro,  S.21–S.2I  państwa 
członkowskie,  których  walutą  nie  jest 
euro,  instytucje  i  organy  Unii  Europej
skiej  (z  wyjątkiem  Europejskiego  Banku 
Centralnego  i  innych  instytucji  i  orga
nów  strefy  euro),  S.22  państwa  niebę
dące  członkami  UE  oraz  organizacje 
międzynarodowe  niebędące  rezydentami 
UE,  ceny  bieżące

2010–2011 2015

17 P6  –  Eksport  towarów  i  usług

P7  –  Import  towarów  i  usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  Europej
skiego  Banku  Centralnego  i  innych 
instytucji  i  organów  strefy  euro),  S.22 
państwa  niebędące  członkami  UE  oraz 
organizacje  międzynarodowe  niebędące 
rezydentami  UE,  ceny  bieżące

2010 2015

27 Wszystkie  zmienne Wszystkie  podziały/szczegóły 1  kw.  1999–
4  kw.  1999

2015
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Państwo:  Węgry

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

(Maj)  2016

1Q P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6:  Podział  środków  trwałych  na: 
AN.117  Produkty  własności  intelektual
nej,  ceny  bieżące,  ceny  roku  poprzed
niego  oraz  nawiązania  łańcuchowe 
wolumenu,  dane  niewyrównane  i  dane 
wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2011

2020

1Q P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2019

2020

1  A Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami,  przekazywanie  w  terminie 
t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2017

1  A P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6:  Podział  środków  trwałych  na: 
AN.117  Produkty  własności  intelektual
nej,  ceny  bieżące,  ceny  roku  poprzed
niego  oraz  nawiązania  łańcuchowe 
wolumenu,  dane  niewyrównane  i  dane 
wyrównane  sezonowo

1995–2011 2020

1  A P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2012 2017

2 P.52+P.53  –  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
oraz  nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości  OP5ANP 
–  Akumulacja  brutto  oraz 
nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.53  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2018 2020

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

AN_F6:  Podział  środków  trwałych  na: 
AN.117  Produkty  własności  intelektual
nej,  gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–2011 2020

3 P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2012 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
godziny  przepracowane

1995–2009 2020

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
godziny  przepracowane

2010–2013 2015

8 P.53  –  Nabycie  pomniejszone 
o  rozdysponowanie  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory,  rozchody 1995–2018 2020

8 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S.13 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych,  rozchody

1995–2018 2020

801 Wszystkie  zmienne Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody,  ceny  bieżące,  dane  wyrów
nane  sezonowo

1  kw.  2014–
4  kw.  2016

2017

10 B1.g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem  oraz  podział  A*10

Przekazywanie 
w  terminie  t
+16,5  miesiąca

2015

10 EMP  –  5.  Pracujący  ogółem  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach 
przepracowanych  godzin

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem,  w  tysiącach  osób

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2017

20 AN.1132  g  –  6.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  brutto

AN.11321  g  –  7.  Sprzęt 
komputerowy  brutto

AN.11322  g  –  8.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  brutto

AN.117  g  –  11.  Produkty 
własności  intelektualnej  brutto

AN.1173  g  –  12.  Oprogramo
wanie  komputerowe  i  bazy 
danych  brutto

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe),  bieżące 
koszty  odtworzenia  i  koszty  odtworze
nia  z  poprzedniego  roku

2000–2011 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

AN.1132n  –  18.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  netto

AN.11321n  –  19.  Sprzęt 
komputerowy  netto; 
AN.11322n  –  20.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  netto

AN.117n  –  23.  Produkty  włas
ności  intelektualnej  netto

AN.1173n  –  24.  Oprogramo
wanie  komputerowe  i  bazy 
danych  netto

22 P.51  g_AN.117  –  11.  GFCF  – 
produkty  własności  intelektual
nej

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–2011 2020

22 P.51  g_AN.1132  –  6.  GFCF  – 
sprzęt  komputerowy  i  teleko
munikacyjny

P.51g_AN.11321  –  7.  GFCF  – 
sprzęt  komputerowy

P.51g_AN.11322  –  8.  GFCF  – 
sprzęt  telekomunikacyjny

P.51g_AN.1173  –  12.  GFCF  – 
oprogramowanie  komputerowe 
i  bazy  danych

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

2000–2011 2020

26 AN.117  –  10.  Produkty  włas
ności  intelektualnej

Gospodarka  ogółem 2000–2011 2020

26 AN.211  –  20.  Grunty Sektor  S.14  +  S.15  –  Gospodarstwa 
domowe  +  Instytucje  niekomercyjne 
działające  na  rzecz  gospodarstw  domo
wych

1995–2017 2020

Państwo:  Malta

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2020

1Q Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  (według  NACE,  AN_F6,  trwa
łości),  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q B.1g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych

Podział  A*10,  ceny  roku  poprzedniego 
i  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
dane  niewyrównane  i  dane  wyrównane 
sezonowo

1  kw.  2000–
4  kw.  2014

2020

1Q B.1g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych

Podział  A*10,  ceny  roku  poprzedniego 
i  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
dane  niewyrównane  i  dane  wyrównane 
sezonowo

1  kw.  2015–
4  kw.  2016

2017

1Q EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe),  w  tysią
cach  godzin  przepracowanych,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020

1  A Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami,  przekazywanie  w  terminie 
t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2020

1  A Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  (według  NACE,  AN_F6,  trwa
łości),  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–1999 2020

1  A B.1  g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych

Podział  A*10,  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

2000–2014 2020

1  A B.1  g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych

Podział  A*10,  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

2015 2017

1  A EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe),  w  tysią
cach  godzin  przepracowanych

1995–1999 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE  oraz  AN_F6, 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–1999 2020

3 B.1  g  –  3.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
według  gałęzi

Podziały  A*21  i  A*64,  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

2000–2018 2020

3 P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

Podziały  A*21  i  A*64,  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

2000–2018 2020

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  przekazywanie  w 
terminach  t+9  oraz  t+21  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+48  miesięcy

2020

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego

1995–2007 2020

3 P.52  –  7.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
według  gałęzi

Podział  A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego

Przekazywanie 
w  terminie  t
+48  miesięcy

2020

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*21,  w  tysiącach  przepracowa
nych  godzin

1995–1999 2020

5 Wszystkie  zmienne Wszystkie  podziały  COICOP  (tam,  gdzie 
to  obowiązkowe),  ceny  roku  poprzed
niego  i  nawiązania  łańcuchowe  wolu
menu

1995–1999 2020

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

P023  –  Narkotyki,  P122+P127  –  Pros
tytucja  oraz  Inne  usługi  gdzie  indziej 
niesklasyfikowane  (mają  być  dostarczane 
z  wyłączeniem  P122),  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–2018 2020

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2003 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.14 
–  Gospodarstwa  domowe  oraz  S.15  – 
Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane 
(suma  S.14+S.15  ma  być  dostarczana 
do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  gospodarka  ogółem 
i  wszystkie  sektory

2012–2015 2017

6 F.61  –  Rezerwy  techniczne 
pozostałych  ubezpieczeń 
osobowych  i  majątkowych

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane  (suma  F.61+F.66  ma 
być  dostarczana  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa)

2004–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2003 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.14  –  Gospo
darstwa  domowe  oraz  S.15  –  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane  (suma 
S.14+S.15  ma  być  dostarczana  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

7 F.61  –  Rezerwy  techniczne 
pozostałych  ubezpieczeń 
osobowych  i  majątkowych

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane 
(suma  F.61+F.66  ma  być  dostarczana 
do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2004–2015 2017

8 Wszystkie  zmienne Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2004 2020

8 EMP  –  Pracujący  (w  liczbie 
osób  i  liczbie  godzin  przepra
cowanych)

Sektor  S13  Sektor  instytucji  rządowych 
i  samorządowych,  w  liczbie  osób

1995–1999 2020

8 EMP  –  Pracujący  (w  liczbie 
osób  i  liczbie  godzin  przepra
cowanych)

Sektor  S13  Sektor  instytucji  rządowych 
i  samorządowych,  w  liczbie  godzin 
przepracowanych

1995–2018 2020

801 Wszystkie  zmienne Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2004

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

10 B.1  g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(wskaźnik  wzrostu  wolumenu 
w  cenach  roku  poprzedniego)

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem

2000–2017 2020

10 P.51  g  –  4.  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  (ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  podział  A*10 Przekazywanie 
w  terminie  t
+48  miesięcy

2020

13 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  II 2000–2004 2020

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+54  miesiące

2020

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2015–2016 2020

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+54  miesiące

2020

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2015–2016 2020

16 Tablica  16  –  Pięć  tablic  dodat
kowych  (tablica  wykorzystania 
w  cenach  bazowych,  tablica 
wykorzystania  dla  produkcji 
krajowej,  tablica  wykorzystania 
dla  importu,  tablica  marż 
handlowych  i  transportowych, 
tablica  podatków  od  produk
tów  pomniejszonych  o  dotacje 
do  produktów)

Pełna  tablica  dodatkowa  ze  wszystkimi 
podziałami/szczegółami,  ceny  bieżące

2010 2016

16 Tablica  16  –  Pięć  tablic  dodat
kowych  (tablica  wykorzystania 
w  cenach  bazowych,  tablica 
wykorzystania  dla  produkcji 
krajowej,  tablica  wykorzystania 
dla  importu,  tablica  marż 
handlowych  i  transportowych, 
tablica  podatków  od  produk
tów  pomniejszonych  o  dotacje 
do  produktów)

Pełna  tablica  dodatkowa  ze  wszystkimi 
podziałami/szczegółami,  ceny  bieżące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+54  miesiące

2020

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

2010 2016

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+54  miesiące

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

20 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami

2000–2017 2020

22 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–1999 2020

22 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

Przekazywanie 
w  terminie  t
+48  miesięcy

2020

26 Wszystkie  (obowiązkowe) 
zmienne  z  wyłączeniem 
AN.111  –  Budynki  mieszkalne

Wszystkie  (obowiązkowe)  sektory 1995–2017 2020

26 AN.111  –  4.  Budynki  miesz
kalne

Wszystkie  sektory 1995–2014 2017

27 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

w  tym  dane  o  kontrpartnerach  według 
wszystkich  sektorów

1  kw.  1999–
4  kw.  2003

2020

Państwo:  Niderlandy

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 EMP  –  Pracujący  (w  liczbie 
osób  i  liczbie  godzin  przepra
cowanych)

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  liczba  godzin 
przepracowanych

1995–2015 2017

Państwo:  Austria

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.125+S.126+S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2011 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.11 
–  Przedsiębiorstwa  niefinansowe; 
S122+S.123  –  Instytucje  przyjmujące 
depozyty,  z  wyjątkiem  banku  central
nego,  oraz  Fundusze  rynku  pieniężnego; 
S.124  –  Fundusze  inwestycyjne  niebę
dące  funduszami  rynku  pieniężnego; 
S.128  +  129  –  Instytucje  ubezpiecze
niowe  oraz  Fundusze  emerytalno-
rentowe,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2011 2017

6 F.66:  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  S.12  Instytucje 
finansowe  i  wszystkie  (pod)sektory,  S.2 
Zagranica,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2011 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania, 
S.125+S.126+S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2011 2017

7 F.63_F.64_F.65:  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

Aktywa  i  zobowiązania,  S.11  –  Przed
siębiorstwa  niefinansowe;  S122+S.123  – 
Instytucje  przyjmujące  depozyty,  z 
wyjątkiem  banku  centralnego,  oraz 
Fundusze  rynku  pieniężnego;  S.124  – 
Fundusze  inwestycyjne  niebędące  fundu
szami  rynku  pieniężnego;  S.128  +  129 
–  Instytucje  ubezpieczeniowe  oraz 
Fundusze  emerytalno-rentowe,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2011 2017

7 F.66:  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  S.12  Instytucje 
finansowe  i  wszystkie  (pod)sektory,  S.2 
Zagranica,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2011 2017

8 Wszystkie  zmienne Sektor  S.14  –  Gospodarstwa  domowe 
oraz  S.15  –  Instytucje  niekomercyjne 
działające  na  rzecz  gospodarstw  domo
wych,  rozchody  i  przychody  (suma 
S.14+S.15  ma  być  dostarczana  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

801 Wszystkie  zmienne Ostateczna  seria,  pełna  tablica  ze 
wszystkimi  podziałami/szczegółami

1  kw.  1999–
2  kw.  2014

3  paździer
nika  2014 
r.

13 Wszystkie  zmienne Podział  według  NUTS  II  (suma 
S.14+S.15  ma  być  dostarczana  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2017 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

15,  16, 
17

Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

2010 2015

26 AN.11+AN.12  –  2.  Środki 
trwałe  +  rzeczowe  środki 
obrotowe

AN.1121  –  6.  Budynki  inne 
niż  budynki  mieszkalne

AN.1122  –  7.  Pozostałe 
budowle

AN.12  –  16.  Rzeczowe  środki 
obrotowe

Wszystkie  sektory 2012–2017 2020

26 AN.111  –  4.  Budynki  miesz
kalne

S.11  –  Przedsiębiorstwa  niefinansowe 
oraz  S.12  –  Instytucje  finansowe  (suma 
S.11  +  S.12  ma  być  dostarczana  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2014 2017

Państwo:  Polska

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6:  podział  środków  trwałych,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2003

2017

1Q P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6:  podział  środków  trwałych, 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
wyrównane  sezonowo

1  kw.  2004–
4  kw.  2016

2017

1Q P.52  –  9.  b)  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych

P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  roku 
poprzedniego,  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1Q D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1998

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q D.11  –  17.  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  17.  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2000

2020

1Q D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  17.  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  17.  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

Podział  A*10,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2000

2020

1Q D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  17.  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  17.  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

Gospodarka  ogółem  i  A*10,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  i  dane 
wyrównane  sezonowo

Przekazywanie 
w  terminie  t
+95  dni

2020

1Q B.2  g+B.3  g  –  13.  Nadwyżka 
operacyjna  brutto  oraz  dochód 
mieszany  brutto

D.2  –  14.  Podatki  związane  z 
produkcją  i  importem

D.3  –  15.  Dotacje

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1998

2020

1Q B.2  g+B.3  g  –  13.  Nadwyżka 
operacyjna  brutto  oraz  dochód 
mieszany  brutto

D.2  –  14.  Podatki  związane  z 
produkcją  i  importem

D.3  –  15.  Dotacje

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

Przekazywanie 
w  terminie  t
+95  dni

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10,  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach  godzin  prze
pracowanych,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2000

2020

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Podział  A*10,  w  tysiącach  osób  i  tysią
cach  godzin  przepracowanych,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  2001–
4  kw.  2003

2015

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Podział  A*10,  w  tysiącach  osób  i  tysią
cach  godzin  przepracowanych,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

Przekazywanie 
w  terminie  t
+65  dni

2020

1Q P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług,  podział  geogra
ficzny

Podział  P6/P7  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe)  na:  S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  jest  euro,  EBC  oraz 
inne  instytucje  i  organy  strefy  euro, 
S.21–S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  nie  jest  euro,  oraz 
instytucje  i  organy  Unii  Europejskiej  (z 
wyjątkiem  EBC  i  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro),  S.22  państwa 
niebędące  członkami  UE  oraz  organiza
cje  międzynarodowe  niebędące  rezyden
tami  UE,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  dane  niewyrównane

Przekazywanie 
w  terminie  t
+65  dni

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług,  podział  geogra
ficzny

Podział  P6/P7  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe)  na:  S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  jest  euro,  EBC  oraz 
inne  instytucje  i  organy  strefy  euro, 
S.21–S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  nie  jest  euro,  oraz 
instytucje  i  organy  Unii  Europejskiej  (z 
wyjątkiem  EBC  i  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro),  S.22  państwa 
niebędące  członkami  UE  oraz  organiza
cje  międzynarodowe  niebędące  rezyden
tami  UE,  ceny  bieżące  oraz  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu,  dane  wyrów
nane  sezonowo

1  kw.  2008–
4  kw.  2016

2017

1Q P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług,  podział  geogra
ficzny

Podział  P6/P7  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe)  na:  S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  jest  euro,  EBC  oraz 
inne  instytucje  i  organy  strefy  euro, 
S.21–S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  nie  jest  euro,  oraz 
instytucje  i  organy  Unii  Europejskiej  (z 
wyjątkiem  EBC  i  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro),  S.22  państwa 
niebędące  członkami  UE  oraz  organiza
cje  międzynarodowe  niebędące  rezyden
tami  UE,  ceny  bieżące  oraz  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu,  dane  wyrów
nane  sezonowo

Przekazywanie 
w  terminie  t
+65  dni

2020

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10,  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach  godzin  prze
pracowanych

1995–2000 2020

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Podział  A*10,  w  tysiącach  osób  i  tysią
cach  przepracowanych  godzin

2001–2003 2015
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Podział  A*10,  w  tysiącach  osób  i  tysią
cach  godzin  przepracowanych, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+65  dni

2020

1  A B.2  g+B.3  g  –  13.  Nadwyżka 
operacyjna  brutto  oraz  dochód 
mieszany  brutto

D.2  –  14.  Podatki  związane  z 
produkcją  i  importem

D.3  –  15.  Dotacje

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+95  dni

2020

1  A D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  17.  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  17.  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące,  przekazywanie  w  terminie 
t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+95  dni

2020

1  A P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług,  podział  geogra
ficzny

Podział  P6/P7  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe)  na:  S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  jest  euro,  EBC  oraz 
inne  instytucje  i  organy  strefy  euro, 
S.21–S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  nie  jest  euro,  oraz 
instytucje  i  organy  Unii  Europejskiej  (z 
wyjątkiem  EBC  i  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro),  S.22  państwa 
niebędące  członkami  UE  oraz  organiza
cje  międzynarodowe  niebędące  rezyden
tami  UE,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  przekazywanie  w 
terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+65  dni

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

2 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

OP5ANP  –  Akumulacja  brutto 
oraz  nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2009 2020

2 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

1995–2004 2020

2 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

2005–2009 2017

2 OP5ANP  –  Akumulacja  brutto 
oraz  nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych  (dane  mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  NP  do  wygaśnię
cia  odstępstwa)

1995–2004 2020

2 OP5ANP  –  Akumulacja  brutto 
oraz  nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

(dane  mają  być  dostarczane  z  wyłącze
niem  NP  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2005–2009 2017

2 D.4p_S.1311  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  insty
tucji  rządowych  na  szczeblu 
centralnym  (S.1311)

D.4p_S.1313  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  insty
tucji  samorządowych  na  szcze
blu  lokalnym  (S.1313)

D.4p_S.13.14  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  fundu
szy  zabezpieczenia  społecznego 
(S.1314)

D.7p_S.1311  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  insty
tucji  rządowych  na  szczeblu 
centralnym  (S.1311)

D.7p_S.1313  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  insty
tucji  samorządowych  na  szcze
blu  lokalnym  (S.1313)

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2004 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

D.7p_S.13.14  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  fundu
szy  zabezpieczenia  społecznego 
(S.1314)

D.9p_S.1311  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  insty
tucji  rządowych  na  szczeblu 
centralnym  (S.1311)

D.9p_S.1313  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  insty
tucji  samorządowych  na  szcze
blu  lokalnym  (S.1313)

D.9p_S.1314  –  w  tym  do 
zapłacenia  podsektorowi  fundu
szy  zabezpieczenia  społecznego 
(S.1314)

2 D.995  –  Transfery  kapitałowe 
z  sektora  instytucji  rządowych 
i  samorządowych  do  odpo
wiednich  sektorów  stanowiące 
podatki  i  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne,  które  zostały 
naliczone,  lecz  prawdopodobnie 
nie  zostaną  pobrane

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

1995–2000 2020

2 D.211r  –  VAT,  do  otrzymania

D.29r  –  Pozostałe  podatki 
związane  z  produkcją,  do 
otrzymania

D.41r  –  Odsetki,  do  otrzyma
nia

D.42r+D.43r+D.44r+D.45r  – 
Pozostałe  dochody  z  tytułu 
własności,  do  otrzymania

D.31p  –  Dotacje  do  produk
tów,  do  zapłacenia

D.39p  –  Pozostałe  dotacje 
związane  z  produkcją,  do 
zapłacenia

D.92p  –  Dotacje  na  inwestycje, 
do  zapłacenia

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–1998 2017

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21,  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach  godzin  prze
pracowanych

1995–2000 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*21,  w  tysiącach  osób  i  tysią
cach  godzin  przepracowanych

2001–2003 2015

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*64,  w  tysiącach  osób 1995–2009 2020

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Podział  A*64,  w  tysiącach  osób 2010–2013 2015
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 P.1  –  1.  Produkcja  globalna  w 
cenach  bazowych  według 
gałęzi

P.2  –  2.  Zużycie  pośrednie  w 
cenach  nabycia  według  gałęzi

D.29–D.39  –  6.  Pozostałe 
podatki  związane  z  produkcją 
pomniejszone  o  pozostałe 
dotacje  związane  z  produkcją

D.1  –  9.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  według  gałęzi

D.11  –  9.  a)  Wynagrodzenia 
według  gałęzi

Podział  A*64,  ceny  bieżące, 
przekazywanie  w  terminie  t+21 
miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2020

3 B.1  g  –  3.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
według  gałęzi

P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

Podział  A*64,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  przekazywanie  w 
terminie  t+21  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2020

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2003 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.14 
–  Gospodarstwa  domowe  oraz  S.15  – 
Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane 
(mają  być  dostarczane  dla  sumy 
S.14+S.15  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  gospodarka  ogółem 
i  wszystkie  sektory

2012–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2002 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.14  –  Gospo
darstwa  domowe  oraz  S.15  –  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane  (mają  być 
dostarczane  dla  sumy  S.14+S.15  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

8 EMP  –  Pracujący  (w  liczbie 
osób  i  liczbie  godzin  przepra
cowanych)

Sektor  S.13  Sektor  instytucji  rządowych 
i  samorządowych,  w  tysiącach  osób  i 
tysiącach  godzin  przepracowanych

2010–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 EMP  –  Pracujący  (w  liczbie 
osób  i  liczbie  godzin  przepra
cowanych)

Sektor  S.13  Sektor  instytucji  rządowych 
i  samorządowych,  w  tysiącach  osób  i 
tysiącach  godzin  przepracowanych

1995–2009 2020

8 D.441  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  posiadaczom  polis 
ubezpieczeniowych

D.442  –  Dochody  z  inwestycji 
do  zapłacenia  z  tytułu  upraw
nień  emerytalno-rentowych

D.443  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  udziałowcom  fundu
szy  zbiorowego  inwestowania

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2015 2017

8 D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2015 2017

8 D.  74  A  –  W  tym:  do  zapła
cenia  na  rzecz  instytucji  euro
pejskich/do  otrzymania  przez 
instytucje  europejskie  (np. 
Europejski  Fundusz  Rozwoju)

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2004 2017

8 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

Wszystkie  sektory,  rozchody 1995–2004 2020

8 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

Wszystkie  sektory,  rozchody 2005–2009 2017

8 D.12  Składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez  praco
dawców

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody

1995–2012 2017

8 D.3  –  Dotacje

D.31  Dotacje  do  produktów

D.39  –  Pozostałe  dotacje  zwią
zane  z  produkcją

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody 1995–2003 2017

8 D.214  –  Podatki  od  produk
tów  (poza  VAT  i  poza  podat
kami  związanymi  z  importem)

Sektor  S.2  –  Zagranica,  przychody 1995–2005 2017

8 D.2  –  Podatki  związane  z 
produkcją  i  importem

Sektor  S.2  –  Zagranica,  przychody 1995–2003 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 D.29  –  Pozostałe  podatki 
związane  z  produkcją

Sektor  S.2  –  Zagranica,  przychody 1995–2012 2017

8 D.44  –  Inne  dochody  z  inwes
tycji

D.5  –  Podatki  bieżące  od 
dochodów,  majątku  itp.

D.51  –  Podatki  dochodowe

D.59  –  Pozostałe  podatki 
bieżące

D.6  –  Składki  na  ubezpiecze
nia  społeczne  i  świadczenia 
społeczne

D.61  –  Składki  netto  na  ubez
pieczenia  społeczne

D.62  –  Świadczenia  społeczne 
inne  niż  transfery  socjalne  w 
naturze

D.71  –  Składki  na  udziale 
własnym  z  tytułu  pozostałych 
ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

D.72  –  Odszkodowania  i 
świadczenia  z  tytułu  pozosta
łych  ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

D.91p  –  Podatki  od  kapitału, 
do  zapłacenia

D.91r  –  Podatki  od  kapitału, 
do  otrzymania

B.10.1  –  Zmiany  wartości 
netto  z  tytułu  oszczędności  i 
transferów  kapitałowych

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody

1995–2012 2017

8 D.74  –  Bieżąca  współpraca 
międzynarodowa

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody

1995–2003 2017

8 D.92r  –  Dotacje  na  inwestycje, 
do  otrzymania

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody

1995–2004 2017

801 D.2  –  Podatki  związane  z 
produkcją  i  importem

D.3  –  Dotacje

D.5  –  Podatki  bieżące  od 
dochodów,  majątku  itp.

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody,  ceny  bieżące,  dane  wyrów
nane  sezonowo

1  kw.  1999–
1  kw.  2017

2017
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Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

D.6  –  Składki  na  ubezpiecze
nia  społeczne  i  świadczenia 
społeczne

D.7  –  Pozostałe  transfery 
bieżące

D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

D.9  –  Transfery  kapitałowe

801 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

Wszystkie  sektory,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2004

2020

801 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

Wszystkie  sektory,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  2005–
4  kw.  2009

2017

801 D.74  A  –  W  tym:  do  zapłace
nia  na  rzecz  instytucji  europej
skich/do  otrzymania  przez 
instytucje  europejskie  (np. 
Europejski  Fundusz  Rozwoju)

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2004

2017

801 D.2  –  Podatki  związane  z 
produkcją  i  importem

Sektor  S.2  –  Zagranica,  przychody, 
ceny  bieżące,  dane  niewyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2004

2017

801 D.29  –  Pozostałe  podatki 
związane  z  produkcją

D.91r  –  Podatki  od  kapitału, 
do  otrzymania

Sektor  S.2  –  Zagranica,  przychody, 
ceny  bieżące,  dane  niewyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017

801 D.3  –  Dotacje

D.31  Dotacje  do  produktów

D.39  –  Pozostałe  dotacje  zwią
zane  z  produkcją

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
1  kw.  2004

2017

801 D.5  –  Podatki  bieżące  od 
dochodów,  majątku  itp.

D.6  –  Składki  na  ubezpiecze
nia  społeczne  i  świadczenia 
społeczne

D.61  –  Składki  netto  na  ubez
pieczenia  społeczne

D.62  –  Świadczenia  społeczne 
inne  niż  transfery  socjalne  w 
naturze

D.71  –  Składki  na  udziale 
własnym  z  tytułu  pozostałych 
ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody,  ceny  bieżące,  dane  niewy
równane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017
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Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

D.72  –  Odszkodowania  i 
świadczenia  z  tytułu  pozosta
łych  ubezpieczeń  osobowych  i 
majątkowych

D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

B.101  –  Zmiany  wartości 
netto  z  tytułu  oszczędności  i 
transferów  kapitałowych

801 D.91p  –  Podatki  od  kapitału, 
do  zapłacenia

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017

9 D.612  –  Przypisane  umownie 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez  praco
dawców

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

S.212  –  Instytucje  i  organy  UE

1995–2012 2017

9 D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

S.212  –  Instytucje  i  organy  UE

2012–2015 2017

10 EMP  –  5.  Pracujący  w  tysią
cach  osób  i  tysiącach  godzin 
przepracowanych

ETO  –  Ogółem

EEM  –  Pracownicy  najemni

Wszystkie  podziały  według  NUTS, 
podział  A*10,  w  tysiącach  osób

2000 2020

10 EMP  –  5.  Pracujący  w  tysią
cach  osób  i  tysiącach  godzin 
przepracowanych

ETO  –  Ogółem

EEM  –  Pracownicy  najemni

Wszystkie  podziały  według  NUTS, 
podział  A*10,  w  tysiącach  osób

2001–2003 2015
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Okres  objęty 
odstępstwem/
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przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

10 EMP  –  5.  Pracujący  w  tysią
cach  osób  i  tysiącach  godzin 
przepracowanych

ETO  –  Ogółem

EEM  –  Pracownicy  najemni

Wszystkie  podziały  według  NUTS, 
podział  A*10,  w  tysiącach  godzin  prze
pracowanych

2000–2007 2020

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  COFOG

1995–2001 2020

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  grupy  COFOG

2001 2020

11 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

Wszystkie  podziały  COFOG

2002–2009 2020

11 OP5ANP  –  Akumulacja  brutto 
+  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

Wszystkie  podziały  COFOG  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  NP  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2002–2009 2020

11 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

OP5ANP  –  Akumulacja  brutto 
+  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  niefinanso
wych  aktywów  nieprodukowa
nych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  podziały  COFOG

1995–2009 2020
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danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

12 EMP  –  2.  Pracujący  w  tysią
cach  osób

ETO  –  Ogółem

EEM  –  Pracownicy  najemni

Wszystkie  podziały  według  NUTS, 
podział  A*10

2000 2020

12 EMP  –  2.  Pracujący  w  tysią
cach  osób

ETO  –  Ogółem

EEM  –  Pracownicy  najemni

Wszystkie  podziały  według  NUTS, 
podział  A*10

2001–2003 2015

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2015–2016 2020

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  roku  poprzed
niego

2015–2016 2020

20 AN.1132  g  –  6.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  brutto

AN.11321  g  –  7.  Sprzęt 
komputerowy  brutto

AN.11322  g  –  8.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  brutto

AN.1139  g+AN.114  g  –  9. 
Pozostałe  maszyny  i  urządzenia 
brutto  +  systemy  uzbrojenia 
brutto

AN.1132n  –  18.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  netto

AN.11321n  –  19.  Sprzęt 
komputerowy  netto

AN.11322n  –  20.  Sprzęt  tele
komunikacyjny  netto

AN.1139n+AN.114n  –  21. 
Pozostałe  maszyny  i  urządzenia 
netto  +  systemy  uzbrojenia 
netto

Gospodarka  ogółem,  bieżące  koszty 
odtworzenia  i  koszty  odtworzenia  z 
poprzedniego  roku

2000–2017 2020

22 P.51  g_AN.11  –  1.  GFCF  – 
środki  trwałe

P51g_AN.1132  –  6.  GFCF  – 
sprzęt  komputerowy  i  teleko
munikacyjny  P51g_AN.11321 
–  7.  GFCF  –  sprzęt  kompute
rowy

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

2000–2017 2020
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odstępstwem/
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danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

P51g_AN.11322  –  8.  GFCF  – 
sprzęt  telekomunikacyjny

P51g_AN.1139+AN.114  –  9. 
GFCF  –  pozostałe  maszyny  i 
urządzenia  +  systemy  uzbroje
nia

26 AN.211  –  20.  Grunty S.14  +  S.15  –  Gospodarstwa  domowe 
+  Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych

1995–2009 2020

Państwo:  Portugalia

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2016

3 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (jeśli  są 
wymagane),  przekazywanie  w  terminie  t
+9  miesięcy

1995–2014 2016

3 B1.g  –  3.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
według  gałęzi

P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

P.5  –  7.  Akumulacja  brutto

P.51g  –  7.a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi, 
podział  środków  trwałych 
AN_F6

Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
podziały  według  NACE,  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu

1995–2014 2016

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

Wszystkie  grupy  COICOP,  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu

2006–2014 2016

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

Wszystkie  grupy  COICOP,  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu

1995–2005 2020

8 P.11  –  Produkcja  globalna 
rynkowa

P12  –  Produkcja  globalna  na 
własne  cele  finalne

P.13  –  Produkcja  globalna 
nierynkowa

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S.13  – 
Sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych;  przychody

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 Wszystkie  zmienne S.14  –  Gospodarstwa  domowe  oraz 
S.15  –  Instytucje  niekomercyjne  działa
jące  na  rzecz  gospodarstw  domowych, 
rozchody  i  przychody

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017

8 D.611  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

D.612  –  Przypisane  umownie 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez  praco
dawców

D.613  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  gospodarstwa 
domowe

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

D.631  –  Transfery  socjalne  w 
naturze  –  produkcja  nieryn
kowa

D.632  –  Transfery  socjalne  w 
naturze  –  nabyta  produkcja 
rynkowa

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S.13 
Sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych,  rozchody  i  przychody

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami

2010 2020

22 Wszystkie  zmienne Podział  A*21  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe),  nawiązania  łańcuchowe  wolu
menu

1995–2013 2016

26 Wszystkie  zmienne Ogółem  i  wszystkie  podziały  sektorowe 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe)

1995–2011 2018

26 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  sektory  S.13  – 
Sektor  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych  oraz  S.14+S.15  –  Gospodar
stwa  domowe  oraz  Instytucje  niekomer
cyjne  działające  na  rzecz  gospodarstw 
domowych

2012–2014 2017
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Państwo:  Rumunia

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q B.2  g+B.3  g  –  13.  Nadwyżka 
operacyjna  brutto  oraz  dochód 
mieszany  brutto

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  dane 
wyrównane  sezonowo  (mają  być  prze
kazywane  z  wyłączeniem  B.3  g  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1Q B.2  g+B.3  g  –  13.  Nadwyżka 
operacyjna  brutto  oraz  dochód 
mieszany  brutto

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  (mają  być  przekazywane 
z  wyłączeniem  B.3  g  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1  kw.  1995–
4  kw.  2009

2016

1Q B.2  g+B.3  g  –  13.  Nadwyżka 
operacyjna  brutto  oraz  dochód 
mieszany  brutto

D.2  –  14.  Podatki  związane  z 
produkcją  i  importem

D.3  –  15.  Dotacje

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2020

1Q D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  b)  Składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
pracodawców

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące,  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1Q D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  b)  Składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
pracodawców

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2020

1Q POP  –  16.  a)  Ludność  ogółem 
(w  tysiącach  osób)

Gospodarka  ogółem,  w  tysiącach  osób, 
dane  niewyrównane  i  dane  wyrównane 
sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób),  ESE  –  16.  c) 
Osoby  pracujące  na  własny 
rachunek,  EEM  –  16.  d) 
Pracownicy  najemni

Podział  A*10  (dla  pracujących  ogółem, 
osób  pracujących  na  własny  rachunek  i 
pracowników  najemnych  w  jednostkach 
produkcyjnych  będących  rezydentami), 
w  tysiącach  osób  zatrudnionych  i  tysią
cach  godzin  przepracowanych,  dane 
wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób),  ESE  –  16.  c) 
Osoby  pracujące  na  własny 
rachunek,  EEM  –  16.  d) 
Pracownicy  najemni

Podział  A*10  (dla  pracujących  ogółem, 
osób  pracujących  na  własny  rachunek  i 
pracowników  najemnych  w  jednostkach 
produkcyjnych  będących  rezydentami), 
w  tysiącach  osób  zatrudnionych  i  tysią
cach  godzin  przepracowanych,  dane 
wyrównane  sezonowo

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2020

1Q P3  –  5.  a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

Podział  według  trwałości,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2019

2020

1Q P.5  –  9.  Akumulacja  brutto Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo 
(mają  być  dostarczane  z  wyłączeniem 
P.53  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1Q P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

AN_F6:  podział  środków  trwałych,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2019

2020

1Q P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1  A P.5  –  9.  Akumulacja  brutto Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  P.53  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2006 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

Gospodarka  ogółem  i  AN_F6:  podział 
środków  trwałych,  ceny  bieżące  i  ceny 
roku  poprzedniego  oraz  nawiązania 
łańcuchowe  wolumenu

1995–2015 2017

1  A P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2006 2017

1  A B.2  g+B.3  g  –  13.  Nadwyżka 
operacyjna  brutto  oraz  dochód 
mieszany  brutto

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  (mają 
być  przekazywane  z  wyłączeniem  B.3  g 
do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2009 2016

1  A B.2  g+B.3  g  –  13.  Nadwyżka 
operacyjna  brutto  oraz  dochód 
mieszany  brutto

D.2  –  14.  Podatki  związane  z 
produkcją  i  importem

D.3  –  15.  Dotacje

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2020

1  A D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  b)  Składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
pracodawców

Gospodarka  ogółem,  podział  A*10, 
ceny  bieżące,  przekazywanie  w  terminie 
t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2020

2 D.613r  –  w  tym  faktyczne 
składki  na  ubezpieczenia 
społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–1997 2020

2 D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2012 2017

2.7.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/103



Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 Wszystkie  zmienne Podział  A*21,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  przekazywanie  w 
terminie  t+9  miesięcy  (dane  mają  być 
dostarczane  na  poziomie  A*10  w 
terminie  t+12  miesięcy  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1995–2015 2017

3 Wszystkie  zmienne Podział  A*64,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  przekazywanie  w 
terminie  t+21  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+23  miesiące

2016

3 P.5  –  7.  Akumulacja  brutto Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  P.53  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2006 2017

3 P.51  g  –  a)  Nakłady  brutto  na 
środki  trwałe  według  gałęzi, 
podział  środków  trwałych 
AN_F6

Podział  AN_F6  na  AN113+AN114, 
AN115,  AN117,  ogółem  i  podział 
A*10,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu  (podział  na 
AN.113+AN.114  ma  być  dostarczany  z 
wyłączeniem  AN.114  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1995–2015 2017

3 P.53  –  7.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego

1995–2006 2017

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

Wszystkie  grupy  COICOP,  ceny  bieżące 
i  ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawią
zania  łańcuchowe  wolumenu

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–1997 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.11 
–  Przedsiębiorstwa  niefinansowe,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1998–2010 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.124  –  Fundusze  inwestycyjne  niebę
dące  funduszami  rynku  pieniężnego, 
S.125+S.126+S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  Instytucje  rządowe  na 
szczeblu  centralnym  (S.1311),  Instytucje 
samorządowe  na  szczeblu  lokalnym 
(S.1313)  oraz  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego  (S.1314),  dane  skonsolido
wane  i  nieskonsolidowane

1998–2015 2017

6 F.63+F.64+F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1998–2015 2017

6 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków  (mają  być  dostarczane  z 
wyłączeniem  F.72)

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1998–2010 2017

6 Wszystkie  zmienne Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  gospodarka  ogółem 
i  wszystkie  sektory

2012–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–1997 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.11  –  Przed
siębiorstwa  niefinansowe,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane

1998–2010 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.124  – 
Fundusze  inwestycyjne  niebędące  fundu
szami  rynku  pieniężnego, 
S.125+S.126+S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  Instytucje  rządowe  na 
szczeblu  centralnym  (S.1311),  Instytucje 
samorządowe  na  szczeblu  lokalnym 
(S.1313)  oraz  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego  (S.1314),  dane  skonsolido
wane  i  nieskonsolidowane

1998–2015 2017

7 F.63+F.64+F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1998–2015 2017

7 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków  (mają  być  dostarczane  z 
wyłączeniem  F.72)

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1998–2010 2017

8 B.3  g  –  Dochód  mieszany 
brutto

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2009 2016

8 D.441  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  posiadaczom  polis 
ubezpieczeniowych

D.442  –  Dochody  z  inwestycji 
do  zapłacenia  z  tytułu  upraw
nień  emerytalno-rentowych

D.443  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  udziałowcom  fundu
szy  zbiorowego  inwestowania

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody

2012–2015 2017

8 D.441  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  posiadaczom  polis 
ubezpieczeniowych

D.442  –  Dochody  z  inwestycji 
do  zapłacenia  z  tytułu  upraw
nień  emerytalno-rentowych

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S2, 
rozchody  i  przychody

2012–2014 2016
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 D.443  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  udziałowcom  fundu
szy  zbiorowego  inwestowania

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S2, 
rozchody  i  przychody

2012–2015 2017

8 D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2015 2017

8 D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2014 2017

8 P.53  –  9.  c)  Nabycie  pomniej
szone  o  rozdysponowanie 
aktywów  o  wyjątkowej 
wartości

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2006 2017

8 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

1995–2015 2017

801 Wszystkie  zmienne  z  wyłącze
niem  pozycji  bilansujących

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  wyrównane 
sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

801 P.52+P.53  –  Przyrost  rzeczo
wych  środków  obrotowych 
oraz  nabycie  netto  aktywów  o 
wyjątkowej  wartości

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  sezonowo  (mają  być  dostarczane 
z  wyłączeniem  P.53  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

801 D61  –  Składki  netto  na  ubez
pieczenia  społeczne

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S.13 
sektora  instytucji  rządowych  i  samorzą
dowych,  rozchody  i  przychody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2013

2017

801 D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

Wszystkie  sektory  z  wyjątkiem  S1; 
rozchody  i  przychody,  ceny  bieżące, 
dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2014

2017

801 NP  –  Nabycie  pomniejszone  o 
rozdysponowanie  aktywów 
nieprodukowanych

Wszystkie  sektory,  rozchody,  ceny 
bieżące,  dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

9 D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

2012–2015 2017

9 D.613  –  Faktyczne  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  gospodarstwa 
domowe

D.613c  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

D.613v  –  Dobrowolne 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–1997 2020

9 D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

2012–2015 2017

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  grupy  COFOG

2001–2006 2020

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  grupy  COFOG

2007–2008 2018
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  grupy  COFOG

2009–2010 2015

20 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  oraz  podział  A*21, 
bieżące  koszty  odtworzenia  i  koszty 
odtworzenia  z  poprzedniego  roku

2000–2017 2020

22 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu

1995–2010 2017

22 P.51  g_AN.113+AN.114  GFCF 
–  maszyny  i  urządzenia  + 
systemy  uzbrojenia

Podział  A*21,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu  (mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  AN.114  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2014 2017

22 P.51g_AN.1139+AN114  GFCF 
–  pozostałe  maszyny  i  urzą
dzenia  +  systemy  uzbrojenia

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  AN.114  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2014 2017

22 P51g_AN115  GFCF  –  kultywo
wane  zasoby  biologiczne

Podział  A*21,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2014 2017

22 P.51g_AN.1132  GFCF  –  sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny

P.51g_AN.11321  GFCF  – 
sprzęt  komputerowy

P.51g_AN.11322  GFCF  – 
sprzęt  telekomunikacyjny

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

2000–2017 2020

22 P.51g_AN.117  GFCF  – 
produkty  własności  intelektual
nej

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–2014 2017

26 Wszystkie  obowiązkowe 
zmienne  z  wyłączeniem 
AN.111  Budynki  mieszkalne

Gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
obowiązkowe  podziały  sektorowe

1995–2017 2020

26 AN.111  –  4.  Budynki  miesz
kalne

Wszystkie  sektory 1995–2014 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

27 F.61  –  Rezerwy  techniczne 
pozostałych  ubezpieczeń 
osobowych  i  majątkowych

F.63_F.64_F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków  (mają  być  dostarczane  z 
wyłączeniem  F.72)

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

27 Wszystkie  zmienne S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Informacje  o  kontrpartnerach  dla  sekto
rów  S.11  i  S.12

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

Państwo:  Słowenia

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q B.1g  –  1.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020

1Q D.21  –  2.  a)  Podatki  od 
produktów

D.31  –  2.  b)  Dotacje  do 
produktów

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
godziny  przepracowane,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1995–
4  kw.  1999

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
godziny  przepracowane

1995–1999 2020

3 EMP  –  8.  Pracujący  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

ESE  –  8.  a)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek  według 
gałęzi  (w  tysiącach  osób,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

EEM  –  8.  b)  Pracownicy 
najemni  według  gałęzi  (w 
tysiącach  osób,  tysiącach 
godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
godziny  przepracowane

1995–1999 2020

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*10, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2018

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  środków  trwałych  AN_F6 
według  NACE,  podział  A*10,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2018

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2001 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.124  –  Fundusze  inwestycyjne  niebę
dące  funduszami  rynku  pieniężnego

S.125_S.126_S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2001–2012 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2001 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.124  – 
Fundusze  inwestycyjne  niebędące  fundu
szami  rynku  pieniężnego;

S.125_S.126_S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2001–2012 2017

8 EMP  –  Pracujący  (w  liczbie 
osób  i  liczbie  godzin  przepra
cowanych)

Sektor  S.13  –  Sektor  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  liczba  godzin 
przepracowanych

1995–2015 2017

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  COFOG

1995–1998 2020

26 AN.211  –  20.  Grunty S.14  +  S.15  –  Gospodarstwa  domowe 
+  Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych

1995–2014 2018

27 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

1  kw.  1999–
4  kw.  2003

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego,  w  tym  dane  o  kontrpart
nerach  według  wszystkich  sektorów

Państwo:  Słowacja

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

5 P.3  –  1.  Spożycie  według  celu 
(gospodarstwa  domowe)

P102  –  Edukacja  w  zakresie  szkoły 
średniej  oraz  P103  –  Szkolnictwo  poli
cealne,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu

1995–2018 2020

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.124  –  Fundusze  inwestycyjne  niebę
dące  funduszami  rynku  pieniężnego

S.125_S.126_S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2015 2017

6 F.511  –  Akcje  notowane, 
F.512  –  Akcje  nienotowane, 
F.519  –  Pozostałe  udziały 
kapitałowe,  F.52  –  Udziały/
jednostki  uczestnictwa  w 
funduszach  inwestycyjnych,

F.62  –  Uprawnienia  z  tytułu 
ubezpieczeń  na  życie  i  rent 
dożywotnich

F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory  z  wyłączeniem  pod(sekto
rów)  sektora  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2004 2017

6 F.63+F.64+F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory  z  wyłączeniem  pod(sekto
rów)  sektora  instytucji  rządowych  i 
samorządowych,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2012 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory  z  wyłączeniem 
pod(sektorów)  sektora  instytucji  rządo
wych  i  samorządowych,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane

1995–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  gospodarka  ogółem 
i  wszystkie  sektory

2012–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.124  – 
Fundusze  inwestycyjne  niebędące  fundu
szami  rynku  pieniężnego

S.125_S.126_S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2015 2017

7 F.511  –  Akcje  notowane,

F.512  F.512

F.519  –  Pozostałe  udziały 
kapitałowe,

F.52  –  Udziały/jednostki 
uczestnictwa  w  funduszach 
inwestycyjnych,

F.62  –  Uprawnienia  z  tytułu 
ubezpieczeń  na  życie  i  rent 
dożywotnich,

F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory  z 
wyłączeniem  pod(sektorów)  sektora 
instytucji  rządowych  i  samorządowych, 
dane  skonsolidowane  i  nieskonsolido
wane

1995–2004 2017

7 F.63+F.64+F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory  z 
wyłączeniem  pod(sektorów)  sektora 
instytucji  rządowych  i  samorządowych, 
dane  skonsolidowane  i  nieskonsolido
wane

1995–2012 2017

7 F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory  z 
wyłączeniem  pod(sektorów)  sektora 
instytucji  rządowych  i  samorządowych, 
dane  skonsolidowane  i  nieskonsolido
wane

1995–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 D.443  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  udziałowcom  fundu
szy  zbiorowego  inwestowania

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2015 2017

801 Wszystkie  zmienne S.1  –  Gospodarka  ogółem,  rozchody  i 
przychody,  dane  niewyrównane  i  dane 
wyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2015

2017

11 Wszystkie  zmienne S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  grupy  COFOG

2001–2002 2020

20 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  oraz  podział  A*21, 
bieżące  koszty  odtworzenia  i  koszty 
odtworzenia  z  poprzedniego  roku

2000–2003 2020

26 AN.11+AN.12  –  2.  Środki 
trwałe  +  rzeczowe  środki 
obrotowe

AN.1121  –  6.  Budynki  inne 
niż  budynki  mieszkalne

AN.1122  –  7.  Pozostałe 
budowle

AN.12  –  16.  Rzeczowe  środki 
obrotowe

Wszystkie  sektory 2012–2017 2020

26 AN.11  –  3.  Środki  trwałe

AN.112  –  5.  Pozostałe 
budynki  i  budowle

AN.113+AN.114  –  8.  Maszyny 
i  urządzenia  +  systemy  uzbro
jenia

AN.115  –  9.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne

AN.117  –  10.  Produkty  włas
ności  intelektualnej

Wszystkie  sektory  (tam,  gdzie  to 
obowiązkowe)

2000–2017 2020

26 AN.211  –  20.  Grunty S.14+S.15:  Gospodarstwa  domowe  i 
instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych

1995–2017 2020
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Państwo:  Finlandia

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami

Przekazywanie 
w  terminie  t
+65  dni

2020

1  A Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+65  dni

2020

10 B.1  g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem,  przekazywanie  w  terminie  t
+12  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2016

10 ETO  –  Pracujący  ogółem  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem,  w  tysiącach  osób, 
przekazywanie  w  terminie  t+12 
miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2016

15 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami,  ceny 
bieżące

2010–2011 Koniec–
2015

16 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami,  ceny 
bieżące

2010–2011 Koniec–
2015

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  (obowiązko
wymi)  podziałami/szczegółami,  ceny 
bieżące

2010 Koniec–
2015

Państwo:  Szwecja

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług

Podział  P6/P7  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe)  na:  S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  jest  euro,  EBC  oraz 
inne  instytucje  i  organy  strefy  euro, 
S.21–S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  nie  jest  euro,  oraz 
instytucje  i  organy  Unii  Europejskiej  (z 
wyjątkiem  EBC  i  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro),  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo 
(podział  P6/P7  ma  być  dostarczany  z 
wyłączeniem  danych  dotyczących  insty
tucji  i  organów  strefy  euro/Unii  Euro
pejskiej  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1  kw.  1995–
4  kw.  2019

2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  17.  a)  Wynagrodzenia

D.12  –  17.  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

Podział  A*10  kosztów  związanych  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezydentami, 
ceny  bieżące,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  kosztów 
związanych  z  zatrudnieniem  osób 
fizycznych  pracujących  najemnie  za 
granicą  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1  kw.  1995–
4  kw.  2019

2020

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  oraz  podział  A*10 
pracujących  rezydentów,  w  tysiącach 
osób  i  tysiącach  godzin  przepracowa
nych,  dane  niewyrównane  i  dane 
wyrównane  sezonowo  (mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  pracujących  za 
granicą  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1  kw.  1995–
4  kw.  2019

2020

1  A P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług

Podział  P6/P7  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe)  na:  S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  jest  euro,  EBC  oraz 
inne  instytucje  i  organy  strefy  euro, 
S.21–S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  nie  jest  euro,  oraz 
instytucje  i  organy  Unii  Europejskiej  (z 
wyjątkiem  EBC  i  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro),  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu  (podział 
P6/P7  ma  być  dostarczany  z  wyłącze
niem  danych  dotyczących  instytucji  i 
organów  strefy  euro/Unii  Europejskiej 
do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2018 2020

1  A D.1  –  17.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych 
pracujących  najemnie  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  oraz 
koszty  związane  z  zatrudnie
niem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezy
dentami

D.11  –  17.  a)  Wynagrodzenia

Podział  A*10  kosztów  związanych  z 
zatrudnieniem  osób  fizycznych  pracują
cych  najemnie  będących  rezydentami, 
ceny  bieżące,  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo  (mają  być 
dostarczane  z  wyłączeniem  kosztów 
związanych  z  zatrudnieniem  osób 
fizycznych  pracujących  najemnie  za 
granicą  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2018 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

D.12  –  17.  b)  Składki  na 
ubezpieczenia  społeczne 
płacone  przez  pracodawców

1  A EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Gospodarka  ogółem  oraz  podział  A*10 
pracujących  rezydentów,  w  tysiącach 
osób  i  tysiącach  godzin  przepracowa
nych,  dane  niewyrównane  i  dane 
wyrównane  sezonowo  (mają  być  dostar
czane  z  wyłączeniem  pracujących  za 
granicą  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2018 2020

3 P.1  –  1.  Produkcja  globalna  w 
cenach  bazowych  według 
gałęzi

P.2  –  2.  Zużycie  pośrednie  w 
cenach  nabycia  według  gałęzi

B.2n+B.3n  –  5.  Nadwyżka 
operacyjna  netto  oraz  dochód 
mieszany  netto

D.29–D.39  –  6.  Pozostałe 
podatki  związane  z  produkcją 
pomniejszone  o  pozostałe 
dotacje  związane  z  produkcją

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące,  przekazywanie  w  terminie 
t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2020

3 P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2020

6 F.63+F.64+F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
gospodarka  ogółem  i  wszystkie 
(pod)sektory  z  wyjątkiem  sektora  insty
tucji  rządowych  i  samorządowych,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2015 2017

6 F.512  –  Akcje  nienotowane Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
sektor  S.14+S.15  Gospodarstwa 
domowe  +  Instytucje  niekomercyjne 
działające  na  rzecz  gospodarstw  domo
wych,  dane  skonsolidowane  i  nieskon
solidowane

1995–2011 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

6 F.512  –  Akcje  nienotowane Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
sektor  S.14  Gospodarstwa  domowe, 
S.15  Instytucje  niekomercyjne  działające 
na  rzecz  gospodarstw  domowych, 
S.14+S.15  Gospodarstwa  domowe  + 
Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

2012–2015 2017

6 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.14+S.15  Gospodarstwa  domowe  + 
Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2004 2017

6 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.11 
–  Przedsiębiorstwa  niefinansowe,  S.12 
Instytucje  finansowe,  dane  skonsolido
wane  i  nieskonsolidowane

1995–2001 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.125+S.126+S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2015 2017

6 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu  dla:  S.11  Przedsię
biorstwa  niefinansowe,  S.12  Instytucje 
finansowe  oraz  S.14+S.15  Gospodarstwa 
domowe,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

2012–2015 2017

7 F.63+F.64+F.65  –  Uprawnienia 
emerytalno-rentowe,  należności 
funduszy  emerytalno-rentowych 
od  podmiotów  nimi  zarządza
jących,  uprawnienia  do  świad
czeń  innych  niż  emerytalno-
rentowe

F.66  –  Rezerwy  na  pokrycie 
żądań  wypłaty  z  tytułu  standa
ryzowanych  gwarancji;

Aktywa  i  zobowiązania,  gospodarka 
ogółem  i  wszystkie  (pod)sektory  z 
wyjątkiem  sektora  instytucji  rządowych 
i  samorządowych,  dane  skonsolidowane 
i  nieskonsolidowane

1995–2015 2017

7 F.512  –  Akcje  nienotowane Aktywa  i  zobowiązania,  sektory 
S.14+S.15  Gospodarstwa  domowe  + 
Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2011 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

7 F.512  –  Akcje  nienotowane Aktywa  i  zobowiązania,  sektor  S.14 
Gospodarstwa  domowe,  S.15  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  S.14+S.15 
Gospodarstwa  domowe  +  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  dane  skonsoli
dowane  i  nieskonsolidowane

2012–2015 2017

7 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.11 
–  Przedsiębiorstwa  niefinansowe,  S.12 
Instytucje  finansowe,  dane  skonsolido
wane  i  nieskonsolidowane

1995–2001 2017

7 F.7  –  Instrumenty  pochodne  i 
opcje  na  akcje  dla  pracowni
ków

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.14+S.15  Gospodarstwa  domowe  + 
Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych,  dane 
skonsolidowane  i  nieskonsolidowane

1995–2004 2017

7 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.125+S.126+S.127  –  Pozostałe  instytu
cje  pośrednictwa  finansowego,  z  wyjąt
kiem  instytucji  ubezpieczeniowych  i 
funduszy  emerytalno-rentowych,  Pomoc
nicze  instytucje  finansowe  oraz  Instytu
cje  finansowe  typu  captive  i  udzielające 
pożyczek,  dane  skonsolidowane  i 
nieskonsolidowane

1995–2015 2017

8 D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

Sektor  S2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody  (mają  być  dostarczane  z 
wyłączeniem  S.212  Instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

2012–2015 2017

8 D43S21  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  wewnątrz  UE

D43S22  –  Reinwestowane 
zyski  z  zagranicznych  inwesty
cji  bezpośrednich  poza  UE

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2014 2016

8 D.441  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  posiadaczom  polis 
ubezpieczeniowych

D.443  –  Dochody  z  inwestycji 
przypisane  udziałowcom  fundu
szy  zbiorowego  inwestowania

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

8 D.442  –  Dochody  z  inwestycji 
do  zapłacenia  z  tytułu  upraw
nień  emerytalno-rentowych

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

2012–2014 2016

8 D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

Sektor  S.2  –  zagranica,  rozchody  i 
przychody

1995–2011 2017

8 D.45  –  Renty  gruntowe Sektor  S.12  –  Instytucje  finansowe, 
rozchody  i  przychody,  ceny  bieżące

1995–2015 2017

801 D.45  –  Renty  gruntowe Sektor  S.12  –  Instytucje  finansowe, 
rozchody  i  przychody,  ceny  bieżące, 
dane  niewyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

801 D.  74  A  –  W  tym:  do  zapła
cenia  na  rzecz  instytucji  euro
pejskich/do  otrzymania  przez 
instytucje  europejskie  (np. 
Europejski  Fundusz  Rozwoju)

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody,  ceny  bieżące,  dane  niewyrów
nane  sezonowo

1  kw.  1999–
3  kw.  2015

2016

801 D.8  –  Korekta  z  tytułu  zmian 
w  uprawnieniach  emerytalno-
rentowych

Sektor  S.2  –  Zagranica,  rozchody  i 
przychody,  ceny  bieżące,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  1999–
4  kw.  2016

2017

9 D.61SC  –  Opłaty  za  usługi 
związane  z  systemem  ubezpie
czeń  społecznych

D.614  –  Uzupełnienia  do  skła
dek  na  ubezpieczenia 
społeczne  płaconych  przez 
gospodarstwa  domowe

S.212  –  Instytucje  i  organy  UE 2012–2018 2020

9 D.613c  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

D.613ce  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
pracowników

D.613v  –  Dobrowolne 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

S.13  –  Sektor  instytucji  rządowych  i 
samorządowych

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2012 2020

9 D.613c  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

D.613ce  –  Obowiązkowe 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
pracowników

S.212  –  Instytucje  i  organy  UE 1995–2018 2020
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

D.613v  –  Dobrowolne 
faktyczne  składki  na  ubezpie
czenia  społeczne  płacone  przez 
gospodarstwa  domowe

10 B.1  g  –  2.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
(ceny  bieżące)

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem,  przekazywanie  w  terminie  t
+12  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2015

10 ETO  –  5.  Pracujący  ogółem  w 
tysiącach  osób  i  tysiącach 
godzin  przepracowanych

Podział  według  NUTS  II,  gospodarka 
ogółem,  w  tysiącach  osób, 
przekazywanie  w  terminie  t+12 
miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+24  miesiące

2015

15 P7  –  Import  towarów  i  usług Podział  P7  na:  S.2I  państwa  członkow
skie,  których  walutą  jest  euro,  EBC 
oraz  inne  instytucje  i  organy  strefy 
euro,  S.21–S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  nie  jest  euro,  oraz 
instytucje  i  organy  Unii  Europejskiej  (z 
wyjątkiem  EBC  i  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro),  według  podziału 
CPA  P*64,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe)  (dane  mają  być  dostarczane  z 
wyłączeniem  danych  dotyczących  insty
tucji  i  organów  strefy  euro/Unii  Euro
pejskiej  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2010–2016 2020

15 Wszystkie  zmienne Podział  na  gałęzie/produkty  36,  37–39 
(mają  być  dostarczane  jako  suma  36–
37  i  38–39  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

Podział  na  gałęzie/produkty  45,  46,  47 
(mają  być  dostarczane  jako  suma  45–
47  do  wygaśnięcia  odstępstwa),  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  (tam, 
gdzie  to  obowiązkowe)

2010–2016 2020

16 P6  –  Eksport  towarów  i  usług Podział  P6  na:  S.2I  państwa  członkow
skie,  których  walutą  jest  euro,  EBC 
oraz  inne  instytucje  i  organy  strefy 
euro,  S.21–S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  nie  jest  euro,  oraz 
instytucje  i  organy  Unii  Europejskiej  (z 
wyjątkiem  EBC  i  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro),  według  podziału 
CPA  P*64,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe)  (dane  mają  być  dostarczane  z 
wyłączeniem  danych  dotyczących  insty
tucji  i  organów  strefy  euro/Unii  Euro
pejskiej  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

2010–2016 2020

L 195/122 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.7.2014



Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

16 Wszystkie  zmienne Podział  na  gałęzie/produkty  36,  37–39 
(mają  być  dostarczane  jako  suma  36–
37  i  38–39  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

Podział  na  gałęzie/produkty  45,  46,  47 
(mają  być  dostarczane  jako  suma  45–
47  do  wygaśnięcia  odstępstwa),  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  (tam, 
gdzie  to  obowiązkowe)

2010–2016 2020

16 B2A3N  –  Nadwyżka  opera
cyjna  oraz  dochód  mieszany, 
netto

B2A3G  –  Nadwyżka  opera
cyjna  oraz  dochód  mieszany, 
brutto

Podział  według  NACE,  podział  A*64, 
ceny  bieżące

2010–2016 2020

17 P6  –  Eksport  towarów  i  usług

P7  –  Import  towarów  i  usług

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro,  EBC 
oraz  inne  instytucje  i  organy  strefy 
euro,  S.21–S.2I  państwa  członkowskie, 
których  walutą  nie  jest  euro,  oraz 
instytucje  i  organy  Unii  Europejskiej  (z 
wyjątkiem  EBC  i  innych  instytucji  i 
organów  strefy  euro),  według  podziału 
CPA  P*64,  ceny  bieżące  (dane  mają 
być  dostarczane  z  wyłączeniem  danych 
dotyczących  instytucji  i  organów  strefy 
euro/Unii  Europejskiej  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

2010,  2015 2020

17 Wszystkie  zmienne Podział  na  produkty  36,  37–39  (mają 
być  dostarczane  jako  suma  36–37  i 
38–39  do  wygaśnięcia  odstępstwa)

Podział  na  produkty  45,  46,  47  (mają 
być  dostarczane  jako  suma  45–47  do 
wygaśnięcia  odstępstwa),  ceny  bieżące

2010,  2015 2020

17 B2A3N  –  Nadwyżka  opera
cyjna  oraz  dochód  mieszany, 
netto

B2A3G  –  Nadwyżka  opera
cyjna  oraz  dochód  mieszany, 
brutto

Podział  według  CPA  P*64,  ceny  bieżące 2010,  2015 2020

20 AN.11  g  1.  Środki  trwałe 
brutto;  AN.111  g  2.  Budynki 
mieszkalne  brutto;  AN.112  g 
3.  Pozostałe  budynki  i 
budowle  brutto; 
AN.113  g+AN.114  g  4. 
Maszyny  i  urządzenia  brutto  + 
systemy  uzbrojenia  brutto; 
AN.1131  g  5.Środki  transportu

Gospodarka  ogółem  oraz  podział  NACE 
A*21,  bieżące  koszty  odtworzenia  i 
koszty  odtworzenia  z  poprzedniego 
roku

2000–2017 2020

2.7.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/123



Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

brutto;  AN  1132  g  6.  Sprzęt 
komputerowy  i  telekomunika
cyjny  brutto;  AN.11321  g  7. 
Sprzęt  komputerowy  brutto; 
AN.11322  g  8.  Sprzęt  teleko
munikacyjny  brutto; 
AN.1139  g+AN.114  g  9. 
Maszyny  i  urządzenia  + 
systemy  uzbrojenia  brutto; 
AN.115  g  10.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne  brutto; 
AN.117  g  11.  Produkty  włas
ności  intelektualnej  brutto; 
AN.1173  g  12.  Oprogramowa
nie  komputerowe  i  bazy 
danych  brutto

20 AN.1132n  18.  Sprzęt  kompu
terowy  i  telekomunikacyjny 
netto  AN.11321n  19.  Sprzęt 
komputerowy  netto 
AN.11322n  20.  Sprzęt  teleko
munikacyjny  netto 
AN.1139n+AN.114n  21. 
Pozostałe  maszyny  i  urządzenia 
netto  +  systemy  uzbrojenia 
netto

Gospodarka  ogółem,  bieżące  koszty 
odtworzenia  i  koszty  odtworzenia  z 
poprzedniego  roku

2000–2017 2020

22 P.51g_AN.1132  6.  GFCF  – 
sprzęt  komputerowy  i  teleko
munikacyjny;  P.51g_AN.11321 
7.  GFCF  –  sprzęt  kompute
rowy;  P.51g_AN.11322  8. 
GFCF  –  sprzęt  telekomunika
cyjny;  AN.1139+AN.114  9. 
GFCF  –  pozostałe  maszyny  i 
urządzenia  +  systemy  uzbroje
nia

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu

1995–2015 2018

26 AN.11  –  2.  Środki  trwałe 
AN.115  –  9.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne

Gospodarka  ogółem  (dane  mają  być 
dostarczane  przy  obniżonej  jakości  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2000–2014 2017

26 AN.11  –  2.  Środki  trwałe 
AN.115  –  9.  Kultywowane 
zasoby  biologiczne

Podział  na  sektory  instytucjonalne  S.11, 
S.12,  S.13,  S.14+S.15  (dane  mają  być 
dostarczane  przy  obniżonej  jakości  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2014 2017

26 AN.12  –  16.  Rzeczowe  środki 
obrotowe

Wszystkie  sektory 2012–2015 2018

26 AN.12  –  16.  Rzeczowe  środki 
obrotowe

S.12  –  Instytucje  finansowe 2016–2017 2020

26 AN.211  –  20.  Grunty S.14  +  S.15  –  Gospodarstwa  domowe 
+  Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych

1995–2014 2017
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Państwo:  Zjednoczone  Królestwo

Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

Wszyst
kie 
tablice 
z  wyjąt
kiem  1 
A/1Q

Wszystkie  zmienne Pełne  tablice  ze  wszystkimi  podziałami/
szczegółami

1  kw.  1995–
4  kw.  1996

2016

1Q P.31  –  7.  a)  Spożycie  indywi
dualne

P.32  –  7.  b)  Spożycie  ogólnos
połeczne  P.41  –  8.  a)  Spożycie 
indywidualne  skorygowane

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu,  dane  niewy
równane  i  dane  wyrównane  sezonowo

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2016

1Q P3  –  5.  a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

Podział  według  P3–trwałości,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2016

1Q P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług  –  podział 
geograficzny

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług  –  podział 
geograficzny

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  bieżące  (tam,  gdzie  to 
obowiązkowe),  dane  niewyrównane  i 
dane  wyrównane  sezonowo

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2017

1Q P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług  –  podział 
geograficzny

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług  –  podział 
geograficzny

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu  (tam, 
gdzie  to  obowiązkowe),  dane  niewyrów
nane  i  dane  wyrównane  sezonowo

1  kw.  2008–
4  kw.  2016

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1Q EMP  –  16.  b)  Pracujący  w 
jednostkach  produkcyjnych 
będących  rezydentami  (w  tysią
cach  osób  pracujących,  tysią
cach  godzin  przepracowanych  i 
tysiącach  miejsc  pracy)  oraz 
pracujący  rezydenci  (w  tysią
cach  osób)

ESE  –  16.  c)  Osoby  pracujące 
na  własny  rachunek

EEM  –  16.  d)  Pracownicy 
najemni

Podział  A*10  (tam,  gdzie  to  obowiąz
kowe),  w  tysiącach  osób  zatrudnionych 
i  tysiącach  godzin  przepracowanych 
(tam,  gdzie  to  obowiązkowe),  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo,  przekazywanie  w  terminie  t+2 
miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t
+70  dni

2016

1Q P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

Podział  AN_F6  środków  trwałych,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu,  dane 
niewyrównane  i  dane  wyrównane  sezo
nowo  (dane,  w  tym  metadane,  mają 
być  dostarczane  przy  obniżonej  jakości 
do  wygaśnięcia  odstępstwa)

1  kw.  1995–
4  kw.  2016

2017

1  A P.31  –  7.  a)  Spożycie  indywi
dualne

P.32  –  7.  b)  Spożycie  ogólnos
połeczne  P.41  –  8.  a)  Spożycie 
indywidualne  skorygowane

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2016

1  A P3  –  5.  a)  Spożycie  w  gospo
darstwach  domowych  (koncep
cja  krajowa)

Podział  P3–trwałości,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2016

1  A P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług  –  podział 
geograficzny

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług  –  podział 
geograficzny

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  bieżące  (tam,  gdzie  to 
obowiązkowe),  przekazywanie  w  termi
nie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

1  A P.6  –  10.  Eksport  towarów 
(FOB)  i  usług  –  podział 
geograficzny

P.7  –  11.  Import  towarów 
(FOB)  i  usług  –  podział 
geograficzny

Podział  P6/P7  na:  S.2I  państwa  człon
kowskie,  których  walutą  jest  euro, 
Europejski  Bank  Centralny  oraz  inne 
instytucje  i  organy  strefy  euro,  S.21–
S.2I  państwa  członkowskie,  których 
walutą  nie  jest  euro,  instytucje  i  organy 
Unii  Europejskiej  (z  wyjątkiem  EBC  i 
innych  instytucji  i  organów  strefy 
euro),  S.22  państwa  niebędące  człon
kami  UE  oraz  organizacje  międzynaro
dowe  niebędące  rezydentami  Unii  Euro
pejskiej,  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu  (tam, 
gdzie  to  obowiązkowe)

2008–2015 2017

1  A D.21  –  2.  a)  Podatki  od 
produktów

D.31  –  2.  b)  Dotacje  do 
produktów

Gospodarka  ogółem,  ceny  bieżące  i 
ceny  roku  poprzedniego  oraz  nawiąza
nia  łańcuchowe  wolumenu, 
przekazywanie  w  terminie  t+2  miesiące

Przekazywanie 
w  terminie  t+3 
miesiące

2016

1  A P.51  g  –  9.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe

Podział  AN_F6  środków  trwałych,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu 
(dane,  w  tym  metadane,  mają  być 
dostarczane  przy  obniżonej  jakości  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2015 2017

2 Wszystkie  zmienne S.1312  –  Instytucje  rządowe  i  samorzą
dowe  na  szczeblu  regionalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2017 (Wrzesień) 
2018

2 P.131  –  Płatności  za  produkcję 
globalną  nierynkową

P.132  –  Pozostała  produkcja 
globalna  nierynkowa

S.1311  –  Instytucje  rządowe  na  szcze
blu  centralnym

S.1313  –  Instytucje  samorządowe  na 
szczeblu  lokalnym

1995–2014 2016

3 B.1  g  –  3.  Wartość  dodana 
brutto  w  cenach  bazowych 
według  gałęzi

P.1  –  1.  Produkcja  globalna  w 
cenach  bazowych  według 
gałęzi

P.2  –  2.  Zużycie  pośrednie  w 
cenach  nabycia  według  gałęzi

Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące,  przekazywanie  w  terminie 
t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017

3 B.2n+B.3n  –  5.  Nadwyżka 
operacyjna  netto  oraz  dochód 
mieszany  netto

D.29–D.39  –  6.  Pozostałe 
podatki  związane  z  produkcją 
pomniejszone  o  pozostałe 
dotacje  związane  z  produkcją

Podział  A*21,  ceny  bieżące, 
przekazywanie  w  terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

3 P.51c  –  4.  Amortyzacja  środ
ków  trwałych  według  gałęzi

Podział  A*21,  ceny  bieżące  i  ceny  roku 
poprzedniego  oraz  nawiązania  łańcu
chowe  wolumenu,  przekazywanie  w 
terminie  t+9  miesięcy

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017

3 P.51  g  –  7.  a)  Nakłady  brutto 
na  środki  trwałe  według  gałęzi

Podział  środków  trwałych  AN_F6 
według  NACE,  podział  A*10,  ceny 
bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego  oraz 
nawiązania  łańcuchowe  wolumenu 
(dane,  w  tym  metadane,  mają  być 
dostarczane  przy  obniżonej  jakości  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

1995–2015 2017

3 D.1  –  9.  Koszty  związane  z 
zatrudnieniem  według  gałęzi

D.11  –  9.  a)  Wynagrodzenia 
według  gałęzi

Podział  A*21,  ceny  bieżące Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017

6 Wszystkie  zmienne Pozostałe  zmiany  wolumenu  i  przesza
cowania,  wszystkie  sektory,  dane 
nieskonsolidowane

2012–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania,  S.14 
–  Gospodarstwa  domowe  oraz  S.15  – 
Instytucje  niekomercyjne  działające  na 
rzecz  gospodarstw  domowych,  dane 
nieskonsolidowane  (mają  być  dostar
czane  jako  suma  S.14+S.15  do  wygaś
nięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.121  Bank  centralny,  S.124  Fundusze 
inwestycyjne  niebędące  funduszami 
rynku  pieniężnego,  dane  nieskonsolido
wane

1995–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
S.1312  Instytucje  rządowe  i  samorzą
dowe  na  szczeblu  regionalnym,  S.1314 
Fundusze  zabezpieczenia  społecznego, 
dane  nieskonsolidowane

1995–2016 (Wrzesień) 
2018

6 F.6  Systemy  ubezpieczeniowe, 
emerytalno-rentowe  i  standary
zowanych  gwarancji

F.61  Rezerwy  techniczne 
pozostałych  ubezpieczeń 
osobowych  i  majątkowych

Transakcje,  aktywa  i  zobowiązania, 
wszystkie  sektory,  dane  nieskonsolido
wane

1995–2015 2017

6 Wszystkie  zmienne Nominalne  zyski  i  straty  z  tytułu 
posiadania  majątku  oraz  pozostałe 
zmiany  wolumenu,  gospodarka  ogółem 
i  wszystkie  sektory

2012–2015 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.14  –  Gospo
darstwa  domowe  oraz  S.15  –  Instytucje 
niekomercyjne  działające  na  rzecz 
gospodarstw  domowych,  dane  nieskon
solidowane  (mają  być  dostarczane  jako 
suma  S.14+S.15  do  wygaśnięcia  odstęp
stwa)

2012–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.121  Bank 
centralny,  S.124  Fundusze  inwestycyjne 
niebędące  funduszami  rynku  pienięż
nego,  dane  nieskonsolidowane

1995–2015 2017

7 Wszystkie  zmienne Aktywa  i  zobowiązania,  S.1312  Instytu
cje  rządowe  i  samorządowe  na  szczeblu 
regionalnym,  S.1314  Fundusze  zabezpie
czenia  społecznego,  dane  nieskonsolido
wane

1995–2016 (Wrzesień) 
2018

7 F.6  Systemy  ubezpieczeniowe, 
emerytalno-rentowe  i  standary
zowanych  gwarancji

F.61  Rezerwy  techniczne 
pozostałych  ubezpieczeń 
osobowych  i  majątkowych

Aktywa  i  zobowiązania,  wszystkie 
sektory,  dane  nieskonsolidowane

1995–2015 2017

8 Wszystkie  zmienne Sektory  S.14  –  Gospodarstwa  domowe 
oraz  S.15  –  Instytucje  niekomercyjne 
działające  na  rzecz  gospodarstw  domo
wych,  rozchody  i  przychody  (mają  być 
dostarczane  jako  suma  S.14+S.15  do 
wygaśnięcia  odstępstwa)

2012–2015 2017

8 P.1  Produkcja  globalna

P.11+P.12+P.131  –  Produkcja 
globalna  rynkowa,  produkcja 
globalna  na  własne  cele  finalne 
oraz  płatności  za  pozostałą 
produkcję  globalną  nierynkową

P.11  –  Produkcja  globalna 
rynkowa

P12  –  Produkcja  globalna  na 
własne  cele  finalne

P.2  –  Zużycie  pośrednie

Wszystkie  sektory,  rozchody  i  przy
chody

Przekazywanie 
w  terminie  t
+21  miesięcy

2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

9 Wszystkie  zmienne S.1312  –  Instytucje  rządowe  i  samorzą
dowe  na  szczeblu  regionalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1995–2016 (Wrzesień) 
2018

11 Wszystkie  zmienne S.1312  –  Instytucje  rządowe  i  samorzą
dowe  na  szczeblu  regionalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  działy  COFOG

1995–2016 (Wrzesień) 
2018

11 Wszystkie  zmienne S.1312  –  Instytucje  rządowe  i  samorzą
dowe  na  szczeblu  regionalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

Wszystkie  grupy  COFOG

2001–2016 (Wrzesień) 
2018

17 Wszystkie  zmienne Pełna  tablica  ze  wszystkimi  szczegó
łami/podziałami,  ceny  bieżące

2010 2016

20 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  podziały  A*21, 
bieżące  koszty  odtworzenia  i  koszty 
odtworzenia  z  poprzedniego  roku  (dane 
dla  gospodarki  ogółem  i  gałęzi  doty
czące  AN.11  g,  AN.111  g,  AN.112  g, 
AN.1131  g,  AN.11322  g,  AN.115  g, 
AN.11n,  AN.111n,  AN.112n, 
AN.1131n,  AN.11322n,  AN.115n,  w 
tym  metadane,  mają  być  dostarczane 
przy  obniżonej  jakości  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

2000–2014 2017

22 Wszystkie  zmienne Gospodarka  ogółem  i  podział  A*21, 
ceny  bieżące  i  ceny  roku  poprzedniego 
oraz  nawiązania  łańcuchowe  wolumenu 
(dane  dla  gospodarki  ogółem  i  gałęzi 
dotyczące  P.51g_AN.11,  P.51g_AN.111, 
P.51g_AN.112,  P.51g_AN.1131, 
P.51g_AN.11322,  P.51g_AN.115,  w 
tym  metadane,  mają  być  dostarczane 
przy  obniżonej  jakości  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1995–2014 2017
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Tablica Kod  i  zmienna Szczegółowy  opis  odstępstwa

Okres  objęty 
odstępstwem/

opóźnieniem  w 
przekazywaniu 

danych

Pierwsze 
przekazanie 
danych  w

26 Wszystkie  zmienne Wszystkie  sektory  (dane  dla  gospodarki 
ogółem  i  sektorów  instytucjonalnych 
dotyczące  AN.1,  AN.11,  AN.11  +  12, 
AN.111,  AN.112,  AN.1121,  AN.1122, 
AN.113+AN.114,  AN.115,  w  tym 
metadane,  mają  być  dostarczane  przy 
obniżonej  jakości  do  wygaśnięcia 
odstępstwa)

1995–2015 2018

27 Wszystkie  zmienne S.1312  –  Instytucje  rządowe  i  samorzą
dowe  na  szczeblu  regionalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego,  w  tym  dane  o  wszystkich 
sektorach  kontrpartnerskich

1  kw.  1999–
1  kw.  2018

(Wrzesień) 
2018

28 Wszystkie  zmienne S.1312  –  Instytucje  rządowe  i  samorzą
dowe  na  szczeblu  regionalnym

S.1314  –  Fundusze  zabezpieczenia 
społecznego

1  kw.  2000–
1  kw.  2018

(Wrzesień) 
2018
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