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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/1190
2021 m. liepos 15 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 nustatomos temos „IRT
naudojimas ir e. prekyba“ 2022 ataskaitinių metų duomenims taikomų reikalavimų techninės
specifikacijos
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo
statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalį ir 17 straipsnio 6 dalį,
kadangi:
(1)

siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami su Reglamento (ES) 2019/2152 I priede nurodyta tema „IRT
naudojimas ir e. prekyba“ susiję veiksmai, o valstybės narės rengtų palyginamus ir suderintus IRT naudojimo ir e.
prekybos duomenis, Komisija turėtų nurodyti kintamuosius, matavimo vienetą, statistinę populiaciją, klasifikaciją ir
suskirstymą bei duomenų perdavimo terminą;

(2)

valstybės narės turėtų pateikti nacionalinių statistinių verslo registrų ir visos verslo statistikos metaduomenis ir
kokybės ataskaitas. Todėl reikia nustatyti šių ataskaitų teikimo tvarką, turinį ir terminus;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Valstybės narės perduoda Reglamento (ES) 2019/2152 I priede nurodytos temos „IRT naudojimas ir e. prekyba“ duomenis,
remdamosi 2022 ataskaitinių metų duomenims taikomų reikalavimų techninėmis specifikacijomis, nustatytomis šio
reglamento priede.

2 straipsnis
Reglamento (ES) 2019/2152 I priede nurodytos temos „IRT naudojimas ir e. prekyba“ metinė metaduomenų ataskaita
perduodama Komisijai (Eurostatui) iki 2022 m. gegužės 31 d.
Reglamento (ES) 2019/2152 I priede nurodytos temos „IRT naudojimas ir e. prekyba“ metinė kokybės ataskaita
perduodama Komisijai (Eurostatui) iki 2022 m. lapkričio 5 d.
(1) OL L 327, 2019 12 17, p. 1.
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3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2021 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN
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Temos „IRT naudojimas ir e. prekyba“ duomenims taikomų reikalavimų techninės specifikacijos
Privaloma / neprivaloma

Privalomieji kintamieji

Aprėptis (filtras)

i) Visos įmonės

Kintamasis

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(18)
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(17)

Įmonės pagrindinė ekonominė veikla praėjusiais kalendoriniais metais
Vidutinis samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius praėjusiais kalendoriniais metais
Visa apyvarta (be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais
Samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, turinčių interneto prieigą verslo tikslais, skaičius arba
jų viso skaičiaus procentinė dalis
IRT specialistų užimtumas
Bet kokio pobūdžio mokymo rengimas, kad būtų lavinami IRT specialistų su IRT susiję įgūdžiai, praėjusiais
kalendoriniais metais
Bet kokio pobūdžio mokymo rengimas, kad būtų lavinami kitų dirbančių asmenų su IRT susiję įgūdžiai,
praėjusiais kalendoriniais metais
IRT specialistų įdarbinimas arba bandymas įdarbinti praėjusiais kalendoriniais metais
Įmonės samdomųjų darbuotojų (įskaitant samdomuosius darbuotojus, dirbančius patronuojančiosiose arba
susijusiose įmonėse) IRT funkcijų (pvz., IRT infrastruktūros priežiūros, biuro programinės įrangos palaikymo,
verslo valdymo programinės įrangos ir (arba) sistemų ir (arba) internetinių sprendimų kūrimo ar palaikymo,
saugumo ir duomenų apsaugos) atlikimas praėjusiais kalendoriniais metais
Išorės tiekėjų IRT funkcijų (pvz., IRT infrastruktūros priežiūros, biuro programinės įrangos palaikymo, verslo
valdymo programinės įrangos ir (arba) sistemų ir (arba) internetinių sprendimų kūrimo ar palaikymo, saugumo
ir duomenų apsaugos) atlikimas praėjusiais kalendoriniais metais
Pramoninių robotų naudojimas
Paslaugų robotų naudojimas
Priemonių taikymas, siekiant poveikio toliau nurodytam įmonės veiklos aspektui: spausdinti ir kopijuoti
naudojamo popieriaus kiekis
Priemonių taikymas, siekiant poveikio toliau nurodytam įmonės veiklos aspektui: IRT įrangos suvartojamos
energijos kiekis
Įmonės atliekamas IRT paslaugų arba IRT įrangos poveikio aplinkai vertinimas jas atsirenkant (pvz., energijos
suvartojimas)
Nebenaudojamos IRT įrangos (pvz., kompiuterių, monitorių, mobiliųjų telefonų) utilizavimas, ją atiduodant
surinkti kaip elektronines atliekas ir (arba) perdirbti (įskaitant perdavimą mažmenininkui utilizuoti)
Nebenaudojamos IRT įrangos (pvz., kompiuterių, monitorių, mobiliųjų telefonų) laikymas įmonėje (pvz., dėl
galimybės ją panaudoti kaip atsargines dalis, taip pat dėl neskelbtinos informacijos apsaugos)
Nebenaudojamos IRT įrangos (pvz., kompiuterių, monitorių, mobiliųjų telefonų) pardavimas, grąžinimas
išperkamosios nuomos įmonei arba dovanojimas
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(1)
(2)
(3)
(4)

ii) Įmonės, kuriose dirba samdo
mųjų darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų, tu
rinčių interneto prieigą
verslo tikslais

(19) Interneto ryšys: bet kurios rūšies fiksuotasis laidinis ryšys
(20) Nuotolinių susirinkimų rengimas
(21) Darbuotojų nuotolinė prieiga (kompiuteriais arba nešiojamaisiais prietaisais, pvz., išmaniaisiais telefonais) prie
įmonės e. pašto sistemos
(22) Darbuotojų nuotolinė prieiga (kompiuteriais arba nešiojamaisiais prietaisais, pvz., išmaniaisiais telefonais) prie
įmonės dokumentų (pvz., rinkmenų, skaičiuoklių, pateikčių, diagramų, nuotraukų)
(23) Darbuotojų nuotolinė prieiga (kompiuteriais arba nešiojamaisiais įtaisais, pvz., išmaniaisiais telefonais) prie
įmonės verslo taikomųjų programų ar programinės įrangos (pvz., prieiga prie apskaitos, pardavimo, užsakymų,
ryšių su klientais valdymo verslo taikomųjų programų ar programinės įrangos (išskyrus vidinės komunikacijos
taikomąsias programas))
(24) Prekių ar paslaugų pardavimas internetu per įmonių svetaines ar programėles (įskaitant ekstranetus) praėjusiais
kalendoriniais metais
(25) Prekių ar paslaugų pardavimas internetu per e. prekybos svetaines ar programėles, kurias prekėms ar paslaugoms
parduoti naudoja kelios įmonės, praėjusiais kalendoriniais metais
(26) Prekių ar paslaugų EDI tipo pardavimas (užsakymų, atliktų per elektroninio keitimosi duomenimis (EDI)
pranešimus, gavimas) praėjusiais kalendoriniais metais
(27) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: tapatybės patvirtinimas patikimu slaptažodžiu (pvz.,
jam nustatyti mažiausio ilgio, skaičių ir specialių simbolių naudojimo ir reguliaraus keitimo reikalavimai)
(28) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: prieigai prie įmonės IRT sistemos gauti taikomas
tapatybės patvirtinimas biometriniais metodais (pvz., tapatybės patvirtinimas pagal pirštų atspaudus, balsą,
veidą)
(29) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: tapatybės patvirtinimas, pagrįstas bent dviejų tapatybės
patvirtinimo būdų deriniu (t. y. derinant, pvz., naudotojo nustatytą slaptažodį, vienkartinį slaptažodį (OTP),
prieigos raktu sukurtą arba išmaniuoju telefonu gautą kodą ar biometrinį metodą (pvz., remiantis pirštų
atspaudais, balsu, veidu))
(30) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: duomenų, dokumentų arba e. laiškų šifravimas
(31) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: atsarginių duomenų kopijų kūrimas kitoje vietoje
(įskaitant atsargines duomenų kopijas debesijoje)
(32) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: prieigos prie tinklo kontrolė (naudotojų teisių įmonės
tinkle valdymas)
(33) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: VPN (virtualusis privatusis tinklas, kuriuo privatus
tinklas išplečiamas viešajame tinkle, siekiant užtikrinti keitimosi duomenimis saugumą viešajame tinkle)
(34) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: IRT saugumo stebėsenos sistema, leidžianti nustatyti
įtartiną veiklą IRT sistemose ir apie ją įspėti įmonę, neįskaitant autonominių antivirusinių programų
(35) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: registracijos žurnalų pildymas, taip sudarant sąlygas
analizuoti įvykusius IRT saugumo incidentus
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(36) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: IRT rizikos vertinimas, t. y. reguliarus IRT saugumo
incidentų tikimybės ir pasekmių vertinimas
(37) IRT saugumo priemonių taikymas įmonės IRT sistemose: IRT saugumo bandymai, pvz., atliekant skverbimosi
testavimą, išbandant įspėjimo apie pavojų sistemą, peržiūrint saugumo priemones, išbandant atsargines sistemas
(38) Darbuotojų informavimas apie jų pareigas dėl su IRT saugumu susijusių aspektų per savanoriškus mokymus ar
pateikiant informaciją įmonės viduje (pvz., intranete)
(39) Darbuotojų informavimas apie jų pareigas dėl su IRT saugumu susijusių aspektų per privalomus mokymų kursus
ar pateikiant privalomą susipažinti medžiagą
(40) Darbuotojų informavimas apie jų pareigas dėl su IRT saugumu susijusių aspektų sudarant sutartis (pvz., darbo
sutartis)
(41) Galimybė susipažinti su dokumentu (-ais) apie IRT saugumo priemones, praktiką ar procedūras, pvz., su
dokumentais apie IRT saugumą ir duomenų konfidencialumą, apimančiais tokias sritis kaip samdomųjų
darbuotojų mokymas IRT naudojimo srityje, IRT saugumo priemonės, IRT saugumo priemonių vertinimas, IRT
saugumo dokumentų atnaujinimo planai
(42) Su IRT susiję saugumo incidentai, patirti praėjusiais kalendoriniais metais ir sukėlę šias pasekmes: IRT paslaugų
neprieinamumas dėl aparatinės (techninės) arba programinės įrangos gedimų
(43) Su IRT susiję saugumo incidentai, patirti praėjusiais kalendoriniais metais ir sukėlę šias pasekmes: IRT paslaugų
neprieinamumas dėl išorės išpuolio, pvz., išpuoliai naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą, paslaugos
trikdymo atakos
(44) Su IRT susiję saugumo incidentai, patirti praėjusiais kalendoriniais metais ir sukėlę šias pasekmes: duomenų
sunaikinimas arba sugadinimas dėl aparatinės (techninės) arba programinės įrangos gedimų
(45) Su IRT susiję saugumo incidentai, patirti praėjusiais kalendoriniais metais ir sukėlę šias pasekmes: duomenų
sunaikinimas arba sugadinimas dėl piktybinės programinės įrangos arba neteisėto prisijungimo
(46) Su IRT susiję saugumo incidentai, patirti praėjusiais kalendoriniais metais ir sukėlę šias pasekmes: konfidencialių
duomenų atskleidimas dėl neteisėto prisijungimo, nukreipimo į suklastotas svetaines, duomenų viliojimo, tyčinių
įmonės samdomųjų darbuotojų veiksmų
(47) Su IRT susiję saugumo incidentai, patirti praėjusiais kalendoriniais metais ir sukėlę šias pasekmes: konfidencialių
duomenų atskleidimas dėl netyčinių įmonės samdomųjų darbuotojų veiksmų
(48) Įmonės samdomųjų darbuotojų (įskaitant samdomuosius darbuotojus, dirbančius patronuojančiosiose arba
susijusiose įmonėse) vykdoma su IRT saugumu susijusi veikla, kaip antai saugumo bandymai, IRT mokymai apie
saugumą, IRT saugumo incidentų šalinimas (išskyrus sukomplektuotų programų paketų naujinius)
(49) Išorės tiekėjų vykdoma su IRT saugumu susijusi veikla, kaip antai saugumo bandymai, IRT mokymai apie
saugumą, IRT saugumo incidentų šalinimas (išskyrus sukomplektuotų programų paketų naujinius)
(50) Galimybė draustis nuo IRT saugumo incidentų
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Aprėptis (filtras)

Kintamasis

iii) Įmonės, turinčios bet kurios (51) Didžiausias sutartyje numatytas duomenų atsisiuntimo greitis, esant greičiausiam fiksuotajam laidiniam
rūšies fiksuotąjį laidinį inter
interneto ryšiui, taikant šiuos intervalus: [0 Mbit/s < 30 Mbit/s], [30 Mbit/s < 100 Mbit/s], [100 Mbit/s < 500
neto ryšį
Mbit/s], [500 Mbit/s < 1 Gbit/s], [≥ 1 Gbit/s]
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Privaloma / neprivaloma
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iv) Įmonės, rengiančios nuotoli (52) Naudojamasi IRT saugumo gairėmis nuotoliniams susirinkimams internetu rengti, pvz., dėl slaptažodžio
nius susirinkimus
reikalavimo, ištisinio šifravimo
(53) Parengtos gairės, kuriomis pirmenybė skiriama nuotoliniams susirinkimams internetu, o ne verslo kelionėms

vi) Įmonės, kuriose dirba samdo (55) Samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, turinčių nuotolinę prieigą prie įmonės dokumentų,
mųjų darbuotojų ir savaran
verslo taikomųjų programų ar programinės įrangos, skaičius arba jų viso skaičiaus procentinė dalis
kiškai dirbančių asmenų, tu
rinčių nuotolinę prieigą prie
įmonės dokumentų, verslo
taikomųjų programų ar pro
graminės įrangos
vii) Įmonės, kuriose dirba sam (56) Naudojamasi nuotolinės prieigos IRT saugumo gairėmis, pvz., yra reikalavimas rengti slaptažodžiu apsaugotus
domųjų darbuotojų ir sava
nuotolinius susirinkimus, draudimas darbo reikalais naudotis viešuoju Wi-Fi, VPN naudojimas, duomenų
rankiškai dirbančių asmenų,
privatumo reikalavimai
turinčių nuotolinę prieigą
prie įmonės e. pašto siste
mos, arba prie įmonės doku
mentų, arba prie įmonės
verslo taikomųjų programų
ar programinės įrangos
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viii) Įmonės, praėjusiais kalen (57) Internetu parduotų prekių ar paslaugų vertė arba internetu parduotų prekių ir paslaugų procentinė dalis,
doriniais metais vykdžiusios
palyginti su visa apyvarta, praėjusiais kalendoriniais metais
pardavimą internetu
(58) Pardavimo internetu privatiems klientams (verslas vartotojui, arba B2C) procentinė dalis, palyginti su visa
pardavimo internetu verte, praėjusiais kalendoriniais metais
(59) Pardavimo internetu kitoms įmonėms (verslas verslui, arba B2B) ir pardavimo viešajam sektoriui (verslas valdžios
sektoriui, arba B2G) procentinė dalis, palyginti su visa pardavimo internetu verte, praėjusiais kalendoriniais
metais
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v) Įmonės, kuriose dirba samdo (54) Samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, turinčių nuotolinę prieigą prie įmonės e. pašto
mųjų darbuotojų ir savaran
sistemos, skaičius arba jų viso skaičiaus procentinė dalis
kiškai dirbančių asmenų, tu
rinčių nuotolinę prieigą prie
įmonės e. pašto sistemos

Aprėptis (filtras)

Kintamasis

LT

ix) Įmonės, kurios praėjusiais ka (60) Per įmonės svetaines ar programėles internetu parduotų prekių ar paslaugų vertės procentinė dalis, palyginti su
lendoriniais metais pardavė
visa internetu parduotų prekių ar paslaugų verte, praėjusiais kalendoriniais metais
prekių ar paslaugų internetu (61) Per e. prekybos svetaines ar programėles, kurias prekėms ar paslaugoms parduoti naudoja kelios įmonės,
per įmonės svetaines arba
parduotų prekių ar paslaugų vertės procentinė dalis, palyginti su visa internetu parduotų prekių ar paslaugų
programėles ir e. prekybos
verte, praėjusiais kalendoriniais metais
svetaines ar programėles, ku
rias prekėms ar paslaugoms
parduoti naudoja kelios įmo
nės
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Privaloma / neprivaloma

x) Įmonės, praėjusiais kalendori (62) Prekių ar paslaugų EDI tipo pardavimo vertė arba prekių ar paslaugų EDI tipo pardavimo procentinė dalis,
palyginti su visa apyvarta, praėjusiais kalendoriniais metais
niais metais vykdžiusios pre
kių ar paslaugų EDI tipo pa
rdavimą

xii) Įmonės, turinčios IRT saugu (64) Naujausias įmonės IRT saugumo priemonių, praktikos ar procedūrų dokumento (-ų) nustatymas ar peržiūra
mo priemonių, praktikos ar
atlikti: per pastaruosius dvylika mėnesių, daugiau nei prieš dvylika mėnesių ir ne daugiau nei prieš dvidešimt
procedūrų dokumentą (-us)
keturis mėnesius, daugiau nei prieš dvidešimt keturis mėnesius
xiii) Įmonės, naudojančios pra (65) Priežastys, turėjusios įtakos sprendimui įmonėje naudoti robotus: didelės darbo sąnaudos
moninius arba paslaugų ro (66) Priežastys, turėjusios įtakos sprendimui įmonėje naudoti robotus: sunkumai įdarbinant darbuotojus
botus
(67) Priežastys, turėjusios įtakos sprendimui įmonėje naudoti robotus: siekis padidinti saugą darbe
(68) Priežastys, turėjusios įtakos sprendimui įmonėje naudoti robotus: siekis užtikrinti aukštą procesų ir (arba)
pagamintų prekių ir paslaugų tikslumą arba standartizuotą kokybę
(69) Priežastys, turėjusios įtakos sprendimui įmonėje naudoti robotus: siekis išplėsti įmonės gaminamų prekių ar
teikiamų paslaugų asortimentą
(70) Priežastys, turėjusios įtakos sprendimui įmonėje naudoti robotus: mokesčių ar kitos valdžios sektoriaus paskatos
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xi) Įmonės, kurios įdarbino arba (63) Laisvos IRT specialistų darbo vietos, kurias buvo sunku užpildyti
bandė įdarbinti IRT specialis
tų praėjusiais kalendoriniais
metais
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Neprivalomi kintamieji

Aprėptis (filtras)

Kintamasis

LT

i) Įmonės, kuriose dirba samdo (1) Samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, kurie naudoja įmonės suteiktus nešiojamuosius
mųjų darbuotojų ir savarankiš
prietaisus, kuriais galima per mobiliojo telefono ryšio tinklus prisijungti prie interneto verslo tikslais, skaičius
kai dirbančių asmenų, turinčių
arba procentinė visų samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dalis
interneto prieigą verslo tikslais
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Privaloma / neprivaloma

ii) Įmonės, praėjusiais kalendori (2) Pardavimas internetu duomenis teikiančioje šalyje esantiems klientams praėjusiais kalendoriniais metais
niais metais vykdžiusios pa (3) Pardavimas internetu kitose ES valstybėse narėse esantiems klientams praėjusiais kalendoriniais metais
rdavimą internetu
(4) Pardavimas internetu kitose pasaulio šalyse esantiems klientams praėjusiais kalendoriniais metais

iv) Įmonės, praėjusiais kalendo (8)
riniais metais vykdžiusios pa
rdavimą internetu kitoje ES (9)
valstybėje narėje esantiems
(10)
klientams

Parduodant į kitas ES valstybes nares patirti sunkumai: brangu pristatyti ar grąžinti produktus (praėjusiais
kalendoriniais metais)
Parduodant į kitas ES valstybes nares patirti sunkumai: su skundų ar ginčų sprendimu susiję sunkumai
(praėjusiais kalendoriniais metais)
Parduodant į kitas ES valstybes nares patirti sunkumai: produktų ženklinimo pritaikymas parduodant į kitas ES
valstybes nares (praėjusiais kalendoriniais metais)
(11) Parduodant į kitas ES valstybes nares patirti sunkumai: užsienio kalbos nemokėjimas norint palaikyti ryšius su
klientais kitose ES valstybėse narėse (praėjusiais kalendoriniais metais)
(12) Parduodant į kitas ES valstybes nares patirti sunkumai: įmonės verslo partnerių apribojimai parduodant į tam
tikras ES valstybes nares (praėjusiais kalendoriniais metais)
(13) Parduodant į kitas ES valstybes nares patirti sunkumai: su kitų ES valstybių narių PVM sistema susiję sunkumai
(pvz., netikrumas dėl PVM taikymo skirtingose šalyse) (praėjusiais kalendoriniais metais)
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v) Įmonių, kurių laisvas IRT spe (14) Praėjusiais kalendoriniais metais buvo sunku įdarbinti IRT specialistų dėl paraiškų trūkumo
cialistų darbo vietas buvo su (15) Praėjusiais kalendoriniais metais buvo sunku įdarbinti IRT specialistų, nes kandidatams trūko atitinkamos su IRT
susijusios kvalifikacijos, įgytos švietimo ir (arba) mokymo metu
nku užpildyti, informacija
apie toliau nurodytus sunku
mus bandant įdarbinti IRT
specialistų praėjusiais kalen
doriniais metais

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

iii) Įmonės, praėjusiais kalendo (5) Pardavimo internetu duomenis teikiančioje šalyje esantiems klientams procentinė dalis, palyginti su viso
riniais metais vykdžiusios pa
pardavimo internetu verte, praėjusiais kalendoriniais metais
rdavimą internetu klientams, (6) Pardavimo internetu kitoje ES valstybėje narėje esantiems klientams procentinė dalis, palyginti su viso pardavimo
esantiems bent dviejose iš šių
internetu verte, praėjusiais kalendoriniais metais
geografinių vietovių: duome (7) Pardavimas internetu kitose pasaulio šalyse esantiems klientams procentinė dalis, palyginti su viso pardavimo
nis teikiančioje šalyje, kitose
internetu verte, praėjusiais kalendoriniais metais
ES valstybėse narėse arba ki
toje pasaulio šalyje

Aprėptis (filtras)

Kintamasis

(16) Praėjusiais kalendoriniais metais buvo sunku įdarbinti IRT specialistų, nes kandidatams trūko atitinkamos darbo
patirties
(17) Praėjusiais kalendoriniais metais buvo sunku įdarbinti IRT specialistų, nes kandidatai turėjo pernelyg didelių
darbo užmokesčio lūkesčių

Matavimo vienetas

LT

vi) Įmonės, naudojančios pra (18) Įmonės naudojamų pramoninių ir paslaugų robotų skaičius
moninius arba paslaugų ro
botus
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Privaloma / neprivaloma

Absoliutieji skaičiai, išskyrus rodiklius, susijusius su apyvarta nacionaline valiuta (tūkstančiais) arba (visos) apyvartos procentine dalimi

Tiriamos veiklos rūšys
NACE C–J, L–N sekcijos ir 95.1 grupė
Tiriamų įmonių dydžio kategorijos
Įmonės, kuriose dirba 10 ar daugiau samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų. Įmonių, kuriose dirba mažiau nei 10 samdomųjų
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, įtraukti neprivaloma.

Skirstymas

Veiklos rūšių skirstymas
Nacionalinių suvestinių duomenų skaičiavimui
— NACE sekcijų ir grupės suvestiniai rodikliai: C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E
— NACE sekcijos: C, F, G, H, I, J, L, M, N
— NACE skyriai: 47, 55
— NACE skyrių suvestiniai rodikliai: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25,
26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
— Skyrių ir grupių suvestinis rodiklis: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1
Tik įtraukiant į bendruosius Europos rodiklius
— NACE sekcijos: D, E
— NACE skyriai: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72, 79
— NACE grupė: 95.1
— NACE skyrių suvestiniai rodikliai: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71,
73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Statistinė populiacija

Samdomųjų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorijos: 10+, 10–49, 50–249, 250+; Neprivaloma: 0–9, 0–1, 2–9
Duomenų perdavimo terminas
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