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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos,
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(1) Tekstas svarbus EEE.
Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą
laikotarpį.
Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.
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II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1197
2020 m. liepos 30 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo
statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės
specifikacijos ir tvarka
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 (1) dėl Europos verslo statistikos, kuriuo
panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, ypač į jo 7 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 5 ir
6 dalis, 17 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Reglamentu (ES) 2019/2152 nustatyta bendra Europos verslo statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos teisinė
sistema;

(2)

šios bendros sistemos pagrindinis elementas – Europos verslo registrų sistema statistikos tikslais, pagal kurią
nustatomas suderintas imties sąrašas ir galima organizuoti bei koordinuoti statistinius tyrimus;

(3)

reikia nustatyti verslo statistikai rengti skirtiems duomenims keliamus reikalavimus, kad būtų galima rengti paly
ginamus valstybių narių duomenis ir pasiekti visų verslo statistikos sričių suderinamumą;

(4)

Europos verslo statistikai turėtų būti taikomas ekonominės nuosavybės teisės principas, apibūdintas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 549/2013 (2). Jis turėtų būti taikomas tiek, kiek įmanoma, atsižvelgiant
į pagrįstus naudotojų poreikius, duomenų prieinamumą bei sąnaudų ir naštos padarinius ir tiek, kiek tai nepri
eštarauja konkrečios verslo statistikos principams ir tikslams, nustatytiems šiame reglamente;

(5)

siekiant nustatyti duomenims keliamus reikalavimus reikia apibrėžti pagrindines pramonines grupes (PPG) ir kitus
specialius NACE kodų suvestinius duomenis;

(6)

reikia apibrėžti pagrindinius verslo statistikos kintamuosius ir sąvokas, kad būtų galima rengti palyginamus vals
tybių narių duomenis ir pasiekti visų verslo statistikos sričių suderinamumą;

(7)

siekiant sumažinti verslui tenkančią naštą ir remiantis proporcingumo principu, reikia supaprastinti duomenims
keliamus reikalavimus atsižvelgiant į valstybių narių verslo ekonomikos dydį ir svarbą;

(1) OL L 327, 2019 12 17, p. 1.
(2) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių
sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).
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(8)

turi būti nustatytos konkrečios nuostatos, kurios bus taikomos duomenims, susijusiems su tarptautinės prekybos
prekėmis tema ir su prekyba pagal įmonių charakteristikas, ir sričiai „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“;

(9)

didėjanti ekonomikos globalizacija kelia sunkumų rengiant Europos verslo statistiką. Europos statistinių verslo
registrų sistemoje yra renkami tarptautinių įmonių grupių duomenys ir remiantis šia sistema galima pagerinti
daugumą su globalizacija susijusių statistinių duomenų. Kai kurie iš šių statistinių duomenų apima visą ekonomiką
ir todėl reikia, kad Europos statistinių verslo registrų sistema apimtų visus ekonomikos sektorius;

(10)

norint apibrėžti įmonių grupes, tiksliai nustatyti įmonių veiklos ribas, apibrėžti didelius ir sudėtingus vienetus ir
analizuoti rinkos koncentraciją, reikia informacijos apie juridinių vienetų kontrolės sąsajas. Naudojant informaciją
apie įmonių grupes gerinama nacionalinių statistinių verslo registrų kokybė. Ši informacija gali būti naudojama
konfidencialių duomenų atskleidimo rizikai mažinti. Informacija apie įmonių grupes gali būti naudojama grupių
tyrimams ir gali sumažinti statistinės atskaitomybės naštą;

(11)

reikia nustatyti duomenų apie individualius vienetus perdavimo Komisijai (Eurostatui) ir duomenų apie tarptautines
įmonių grupes perdavimo nacionalinėms statistikos institucijoms formatą, saugumo ir konfidencialumo priemones
bei procedūrą;

(12)

Komisijos ir nacionalinių centrinių bankų, taip pat Komisijos ir Europos Centrinio Banko keitimasis konfidencialiais
duomenimis statistiniais tikslais turėtų padėti užtikrinti informacijos apie tarptautines įmonių grupes Sąjungoje
kokybę. Todėl reikia nustatyti tokių konfidencialių duomenų perdavimo nacionaliniams centriniams bankams ir
Europos Centriniam Bankui formatą, saugumo ir konfidencialumo priemones bei procedūrą;

(13)

Reglamentu (ES) 2019/2152 nustatomas keitimasis konfidencialiais duomenimis apie Sąjungos vidaus prekių
eksportą tarp valstybių narių. Reikia tiksliau apibrėžti statistinių duomenų elementus, kuriais turi būti keičiamasi,
taip pat statistinių duomenų elementų, kuriais turi būti keičiamasi dėl konkrečių prekių ar prekių gabenimo, sąrašą.
Valstybės narės gali supaprastinti pateiktiną informaciją su sąlyga, kad toks supaprastinimas neturės neigiamų
pasekmių statistikos kokybei. Turi būti nustatytos tokio supaprastinimo sąlygos;

(14)

siekiant užtikrinti suderintą keitimosi duomenimis įgyvendinimą, reikia apibrėžti duomenų rinkimo ir rengimo
tvarką, taip pat 95 % mažiausio aprėpties lygio taikymo tvarką. Siekiant, kad importo šalies nacionalinė statistikos
institucija galėtų naudotis statistine informacija, kuria keičiamasi, Sąjungos vidaus prekių importo statistikai rengti,
taip pat turi būti keičiamasi metaduomenimis. Siekiant užtikrinti suderintą įgyvendinimą visose valstybėse narėse,
reikia nustatyti metaduomenis, kurie reikalingi tam, kad duomenimis apie Sąjungos vidaus prekių eksportą, kuriais
keičiamasi, būtų galima naudotis rengiant statistiką, taip pat nustatyti statistinės informacijos ir reikalingų meta
duomenų perdavimo tvarkaraštį. Reikia nustatyti keitimosi konfidencialiais duomenimis formatą, saugumo ir
konfidencialumo priemones ir procedūrą;

(15)

taikant vienodus keitimosi duomenimis ir metaduomenimis ir jų perdavimo standartus statistikai, kuriai taikomas
Reglamentas (ES) 2019/2152, labai prisidedama prie verslo procesų integravimo į Europos verslo statistiką;

(16)

keitimasis statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) – tai tarptautinė keitimosi ir dalijimosi duomenimis
ir metaduomenimis statistinių ir techninių standartų iniciatyva, kuria nustatomi keitimosi oficialia statistika ir jos
sklaidos standartai. Todėl, kai tinkama, turėtų būti naudojamos pagal SDMX suformuluotos reikalingos duomenų
struktūros apibrėžtys;

(17)

Komisija (Eurostatas) turėtų Komisijos (Eurostato) interneto svetainėje paskelbti dokumentus, susijusius su
duomenų struktūromis, įskaitant SDMX duomenų struktūros apibrėžtis, ir pateikti gaires dėl jų įgyvendinimo,
ypač dėl naudotino techninio formato;
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(18)

valstybės narės turėtų pateikti įprastas nacionalinių statistinių verslo registrų ir visos verslo statistikos metaduo
menų ir kokybės ataskaitas pagal Reglamento (ES) 2019/2152 16 straipsnį. Todėl reikia apibrėžti šių ataskaitų
tvarką ir jų teikimo periodiškumą;

(19)

priemonės, nustatytos šiame reglamente, turėtų pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 586/2001 (3), Komisijos
reglamente (EB) Nr. 912/2004 (4), Komisijos reglamente (EB) Nr. 1982/2004 (5), Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1503/2006 (6), Komisijos reglamente (EB) Nr. 657/2007 (7), Komisijos reglamente (EB) Nr. 364/2008 (8), Komi
sijos reglamente (EB) Nr. 472/2008 (9), Komisijos reglamente (EB) Nr. 192/2009 (10), Komisijos reglamente (EB)
Nr. 250/2009 (11), Komisijos reglamente (EB) Nr. 251/2009 (12), Komisijos reglamente (EB) Nr. 834/2009 (13),
Komisijos reglamente (ES) Nr. 92/2010 (14), Komisijos reglamente (ES) Nr. 113/2010 (15), Komisijos reglamente
(ES) Nr. 275/2010 (16), Komisijos reglamente (ES) Nr. 1097/2010 (17), Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES)
Nr. 995/2012 (18) ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 1106/2012 (19) nustatytas priemones. Šie reglamentai turėtų
būti panaikinti;

(3) 2001 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 586/2001 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio
statistikos įgyvendinimo apibrėžiant Pagrindines pramonines grupes (PPG) (OL L 86, 2001 3 27, p. 11).
(4) 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 912/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3294/91 dėl
Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL L 163, 2004 4 30, p. 71).
(5) 2004 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Komisijos reglamentus (EB)
Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92 (OL L 343, 2004 11 19, p. 3).
(6) 2006 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1503/2006, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos dėl rodiklių apibrėžimų, rodiklių sąrašų ir duomenų rengimo dažnumo (OL L 281,
2006 10 12, p. 15).
(7) 2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2007, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo
laikotarpio statistikos dėl europinių imčių sistemų nustatymo (OL L 155, 2007 6 15, p. 7).
(8) 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 364/2008, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 716/2007 nuostatas dėl su užsieniu susijusių įmonių statistinių duomenų perdavimo techninio formato ir dėl leidžiančių
nukrypti nuostatų, kurias bus leista taikyti valstybėms narėms (OL L 112, 2008 4 24, p. 14).
(9) 2008 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 472/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1165/98 dėl
trumpojo laikotarpio statistikos nuostatos dėl pirmųjų bazinių metų, taikytinų NACE 2 red. laiko eilutėms, ir laiko eilučių iki
2009 m., kurios turi būti perduodamos pagal NACE 2 red., išsamumo lygio, formos, ataskaitinio laikotarpio ir pirmojo ataskaitinio
laikotarpio (OL L 140, 2008 5 30, p. 5).
(10) 2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 192/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 177/2008, nustatančio bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais, nuostatos dėl Komisijos (Eurostato) ir valstybių
narių keitimosi konfidencialiais duomenimis (OL L 67, 2009 3 12, p. 14).
(11) 2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 250/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rodiklių apibrėžčių, duomenų perdavimo techninio formato, dvigubo rezultatų pateikimo pagal
NACE 1.1 red. bei NACE 2 red. reikalavimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo verslo struktūros statistikai (OL L 86,
2009 3 31, p. 1).
(12) 2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 251/2009, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rengiant verslo struktūros statistiką teiktinų duomenų eilučių, priderinant jas
prie pakeisto produktų statistinio klasifikatoriaus pagal veiklos rūšis (CPA) (OL L 86, 2009 3 31, p. 170).
(13) 2009 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 834/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą nuostatos dėl kokybės ataskaitų
(OL L 241, 2009 9 12, p. 3).
(14) 2010 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 92/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl muitinių ir
nacionalinių statistikos institucijų keitimosi duomenimis, statistinės informacijos rengimo ir kokybės vertinimo (OL L 31, 2010 2 3,
p. 4).
15
( ) 2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos
aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos
rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabenimo (OL L 37, 2010 2 10, p. 1).
(16) 2010 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 275/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl verslo struktūros statistikos kokybės vertinimo kriterijų (OL L 86, 2010 4 1, p. 1).
(17) 2010 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1097/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos regla
mento (EB) Nr. 177/2008, nustatančio bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais, nuostatos dėl Komisijos (Eurostato) ir
centrinių bankų keitimosi konfidencialiais duomenimis (OL L 312, 2010 11 27, p. 1).
(18) 2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 995/2012, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros įgyvendinimo taisyklės
(OL L 299, 2012 10 27, p. 18).
(19) 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo
įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba
su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7).
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šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Duomenims keliami reikalavimai
Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti potemių duomenų elementai nustatomi šio reglamento
I priede.
2 straipsnis
Pagrindinės pramoninės grupės ir specialūs suvestiniai duomenys
Pagrindinės pramoninės grupės ir kiti specialūs ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE) veiklos rūšių
ir produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriaus (CPA) produktų suvestiniai duomenys, naudojami suskirstymui
pagal
Reglamento
(ES)
2019/2152
7 straipsnio
1 dalies
d
punktą,
nustatomi
šio
reglamento
II priede.
3 straipsnis
Supaprastinimo priemonės
Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos supaprastinimo priemonės nustatomos šio reglamento
III priede.
4 straipsnis
Techninės apibrėžtys
1.
Kintamųjų ir kitų duomenų rinkinių elementų, nurodytų Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalyje, tech
ninės apibrėžtys nustatomos šio reglamento IV priede.
2.
Techninės apibrėžtys, susijusios su Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika, nustatomos šio reglamento
V priede.
3.
Techninės apibrėžtys, susijusios su Europos tarptautinės prekybos paslaugomis statistika, nustatomos šio reglamento
VI priede.
5 straipsnis
Europos tarptautinės prekybos prekėmis, įskaitant prekybą prekėmis pagal įmonės charakteristiką, statistikos
techninės specifikacijos
Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalies j punkte nurodytos Europos tarptautinės prekybos prekėmis, įskaitant
prekybą prekėmis pagal įmonių charakteristikas, statistikos techninės specifikacijos ir susijusios apibrėžtys, atsižvelgiant į
to reglamento 7 straipsnio 1 dalį, nustatomos šio reglamento V priede. Duomenims keliami reikalavimai, susiję su
Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika, nustatomi šio reglamento I priedo B dalies 16 ir 34–37 lentelėse.
6 straipsnis
Europos tarptautinės prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas ir tarptautinio paslaugų teikimo
statistikos apibrėžtys ir suskirstymas
Europos tarptautinės prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas ir tarptautinio paslaugų teikimo statistikos
kintamųjų apibrėžtys ir suskirstymas nustatomi šio reglamento VI priede. Duomenims keliami reikalavimai, susiję su
Europos tarptautinės prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas ir tarptautinio paslaugų teikimo statistika,
nustatomi šio reglamento I priedo B dalies 17 ir 38 lentelėse.
7 straipsnis
Srities „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“ ataskaitinių metų svorinis koeficientas ir ataskaitinių metų
pakeitimas
Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1 dalies i punkte nurodyti srities „Trumpojo laikotarpio verslo statistika“ atas
kaitinių metų svorinis koeficientas ir ataskaitinių metų pakeitimas nustatomi šio reglamento VII priede. Tame priede taip
pat pateikiama pereinamoji tvarka dėl šio reglamento I priedo B dalies 1–9 lentelėse nurodytų šios srities duomenims
keliamų reikalavimų.
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8 straipsnis
Kintamieji, susiję su Europos statistinių verslo registrų sistemai svarbiomis potemėmis
Pagal Reglamento (ES) 2019/2152 9 straipsnio 2 dalį kintamieji, susiję su registrų potemėmis, skirtomis Europos statis
tinių verslo registrų sistemai, nustatomi šio reglamento VIII priede.
9 straipsnis
Techninės specifikacijos dėl keitimosi konfidencialiais duomenimis Europos statistinių verslo registrų sistemos
tikslais
Pagal Reglamento (ES) 2019/2152 10 straipsnio 5 dalį su to reglamento IV priede išvardytais kintamaisiais susiję tech
niniai duomenys nustatomi šio reglamento VIII priede. Be to, pagal Reglamento (ES) 2019/2152 10 straipsnio 6 dalį šio
reglamento IX priede apibrėžiamas keitimosi konfidencialiais duomenimis Europos statistinių verslo registrų sistemos
tikslais formatas, saugumo ir konfidencialumo priemonės.
10 straipsnis
Duomenų ir metaduomenų perdavimo tvarka ir specifikacijos
1.
Pagal šį reglamentą Komisijai (Eurostatui) perduodamais duomenimis ir metaduomenimis keičiamasi elektroniniu
formatu; jie perduodami arba įkeliami per vieną bendrą duomenų ir, kai taikoma, metaduomenų prieigą.
2.
Valstybės narės teikia prieigą Komisijai (Eurostatui) prie duomenų ir metaduomenų, reikalaujamų pagal šį regla
mentą, naudodamosi Komisijos (Eurostato) nurodytais keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis standartais.
3.
Konfidencialūs duomenys ir metaduomenys perduodami saugiais tinklais, kuriais naudojasi Komisija (Eurostatas),
arba per saugią nuotolinę prieigą vadovaujantis Komisijos (Eurostato) nurodytais keitimosi standartais.
4.
Valstybės narės turėtų įgyvendinti keitimosi standartus pagal įgyvendinimo gaires, kurias pateikė Komisija (Euros
tatas).
5.
Valstybės narės taip pat teikia konfidencialius duomenis, vadovaudamosi galiojančiomis Sąjungos nuostatomis dėl
konfidencialių statistinių duomenų perdavimo.
Konfidencialūs duomenys siunčiami pateikiant tikrąją vertę ir su žyma, nurodančia, kad duomenims taikomi konfiden
cialumo reikalavimai.
Valstybės narės pateikia visus duomenų suskirstymo suvestinių duomenų lygmenis, kaip nurodyta I priedo B dalies
lentelėse, ir į perduodamus duomenis įtraukiamos, kai taikoma, visos pirminės ir antrinės konfidencialumą nurodančios
žymos, atsižvelgiant į nacionaliniu lygmeniu galiojančias konfidencialumo taisykles.
6.
Jei nenurodyta kitaip, piniginiai duomenys nurodomi nacionalinės valiutos vienetais (euro zonai priklausančių
valstybių narių atveju – euro). Į euro zoną stojančios valstybės narės metinius piniginius duomenis pateikia eurais įstojimo
metais. Jeigu piniginiai duomenys teikiami kelis kartus per metus, į euro zoną stojančios šalys naudoja ataskaitiniu
laikotarpiu taikytą nacionalinę valiutą.
7.
Kai Komisijai (Eurostatui) jau perduoti duomenys yra tikslinami, valstybės narės perduoda patikslintus duomenis ne
vėliau kaip iki jų sklaidos nacionaliniu lygmeniu pradžios arba, jei jie neskleidžiami nacionaliniu lygmeniu, ne vėliau kaip
per vieną mėnesį po to, kai jie tapo prieinami nacionalinei statistikos institucijai.
11 straipsnis
Kokybės ir metaduomenų ataskaitos
1.
Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) teikia metines kokybės ir metaduomenų ataskaitas dėl statistinių verslo
registrų naudodamosi ESS metaduomenų ir kokybės ataskaitų teikimo standartais.
2.
Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia verslo statistikos metaduomenų ataskaitas, perduodamas pagal Regla
mento (ES) 2019/2152 17 straipsnio 4 dalyje nurodytą periodiškumą, ne vėliau kaip per du mėnesius po paskutinio
nurodyto statistikos, įtrauktos į ataskaitą, duomenų perdavimo termino.
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3.
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės teikia papildomas kokybės ataskaitas, kuriose pateikiama išsamesnė su
kokybe susijusi informacija, reikalinga verslo statistikos, perduodamos Komisijai (Eurostatui) pagal Reglamentą (ES)
2019/2152, kokybei įvertinti, per valstybių narių ir Komisijos (Eurostato) sutartą laikotarpį.
4.
Temos „IRT naudojimas ir elektroninė prekyba“ kokybės ir metaduomenų ataskaitų teikimo terminai yra nurodyti
atskirame įgyvendinimo akte.
5.
Kokybės ir metaduomenų ataskaitų struktūrai ir turiniui turėtų būti taikomi naujausi Europos statistikos sistemos
(ESS) standartai.
6.
Be įprastų kokybės ir metaduomenų ataskaitų, tinkamai pagrįstais atvejais Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės
narės Komisijai (Eurostatui) pateikia papildomą su metaduomenimis ir kokybe susijusią informaciją, reikalingą verslo
statistikos kokybei įvertinti, be kita ko, kai taikoma, patikslintą anksčiau pateiktą informaciją.
12 straipsnis
Panaikinimas
1.
Reglamentai (EB) Nr. 912/2004, (EB) Nr. 364/2008, (EB) Nr. 192/2009, (EB) Nr. 250/2009, (EB) Nr. 251/2009, (EB)
Nr. 834/2009, (ES) Nr. 275/2010, (ES) Nr. 1097/2010 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 995/2012 panai
kinami nuo 2021 m. sausio 1 d.
2.
Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1982/2004, (ES) Nr. 92/2010, (ES) Nr. 113/2010 ir (ES) Nr. 1106/2012 panaikinami
nuo 2022 m. sausio 1 d.
3.
Komisijos reglamentai (EB) Nr. 586/2001, (EB) Nr. 1503/2006, (EB) Nr. 657/2007 ir (EB) Nr. 472/2008 panaiki
nami nuo 2024 m. sausio 1 d.
4.
1–3 dalys nedaro poveikio tuose reglamentuose nustatytoms duomenų ir metaduomenų perdavimo prievolėms,
įskaitant dėl kokybės ataskaitų, susijusioms su ataskaitiniais laikotarpiais, kurie (visiškai arba iš dalies) tęsiasi iki atitinkamų
datų, nustatytų tose dalyse.
5.

Nuorodos į panaikintus teisės aktus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.
13 straipsnis
Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.
Tačiau I priedo 16 ir 34–37 lentelės ir V priedas taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2020 m. liepos 30 d.
Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN
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I PRIEDAS

Pagal potemes perduodamų duomenų elementai
A dalis. Kintamieji

LT

1 sritis. Trumpojo laikotarpio verslo statistika
Visa trumpojo laikotarpio verslo statistika, išskyrus statistinius duomenis pagal potemę „Importo kainos“ (4 lentelė) ir temą „Nekilnojamasis turtas“ (9 lentelė), yra statistinių vienetų
rezidentų veiklos statistika.
Temos

1.2 tema

1.3 tema

Verslo populiacija

Darbo sąnaudos

Kainos

1

Kintamieji

Verslo demografiniai įvykiai (bank 1
rotai, registracijos)

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

Registracijos

1 lentelė

2

Bankrotai

1 lentelė

Užimtumas

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

2 lentelė

2

Išdirbtos valandos

1

Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

3 lentelė

3

Darbo sąnaudos

1

Atlygiai ir mėnesinės algos

3 lentelė

1

Importo kainos

1

Importo kainos

4 lentelė

2

Importo kainos (euro zonoje)

4 lentelė

3

Importo kainos (ne euro zonoje)

4 lentelė

1

Gamintojų kainos

5 lentelė

2

Šalies gamintojų kainos

5 lentelė

3

Užsienio gamintojų kainos

5 lentelė

4

Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje)

5 lentelė

5

Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje)

5 lentelė

2

Gamintojų kainos
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1.1 tema

Potemės

1.4 tema

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

1

Produkcija

1

Produkcija (apimtis)

6 lentelė

2

Pardavimo apimtis

1

Pardavimo apimtis

7 lentelė

3

Grynoji apyvarta

1

Grynoji apyvarta (vertė)

8 lentelė

2

Grynoji apyvarta šalies rinkoje (vertė)

8 lentelė

3

Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė)

8 lentelė

4

Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (euro zonoje) (vertė)

8 lentelė

5

Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (ne euro zonoje) (vertė) 8 lentelė

1

Statybos leidimai. Būstų skaičius

9 lentelė

2

Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais

9 lentelė

1

Nekilnojamasis turtas

2 sritis. Šalies lygmens verslo statistika
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Nekilnojamasis turtas

Kintamieji

LT

1.5 tema

Veikla ir rezultatai

Potemės

L 271/8

Temos

Šalies lygmens verslo statistika, išskyrus šalies lygmens verslo statistiką dėl prekes importuojančių įmonių ir prekes eksportuojančių įmonių (16 lentelė), yra statistinių vienetų rezidentų
veiklos statistika. Šalies lygmens verslo statistika dėl prekes importuojančių įmonių ir prekes eksportuojančių įmonių (16 lentelė) yra duomenis teikiančios šalies statistinės teritorijos, kaip
nurodyta šio reglamento V priedo 4 skirsnyje, statistika.
Temos

2.1 tema

Verslo populiacija

Potemės

1

Veikiančių įmonių populiacija

Kintamieji

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

Veikiančių įmonių skaičius

10, 11 ir 14 lentelės

2

Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius

12 lentelė

3

Sparčiai augančių įmonių skaičius

13 lentelė

4

Naujų sparčiai augančių įmonių skaičius

13 lentelė

2020 8 18

1

Potemės

2

Kintamieji

Verslo demografiniai įvykiai (įsteigi 1
mas, veiklos nutraukimas, veiklos
tęsimas)
2

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

12 lentelė

Veiklą nutraukusios įmonės

12 lentelė

3

Veiklą tęsiančios įmonės

12 lentelė

4

Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją

12 lentelė

5

Įmonės, nebeturinčios darbuotojų

12 lentelė

6

Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją 12 lentelė

LT

Įsteigtos įmonės
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Temos

Darbo sąnaudos

Užsienio kontroliuojamų įmonių 1
populiacija

Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius

4

Užsienyje
kontroliuojančiųjų 1
įmonių ir su jomis susijusių šalies
įmonių populiacija

Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontro 15 lentelė
liuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių
šalies įmonių skaičius

5

Tarptautinę prekybą
įmonių populiacija

vykdančių 1

Prekes importuojančių įmonių skaičius

16 lentelė

2

Prekes eksportuojančių įmonių skaičius

16 lentelė

1

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

10, 11 ir 14 lentelės

2

Darbuotojų skaičius

10 ir 11 lentelės

3

Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, 10 lentelė
skaičius

4

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 12 lentelė
įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

5

Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną 12 lentelė
darbuotoją

6

Darbuotojų skaičius sparčiai augančiose įmonėse

7

Darbuotojų skaičius naujose sparčiai augančiose įmonėse 13 lentelė

1

Užimtumas

14 lentelė
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2.2 tema

3

13 lentelė
L 271/9

Potemės

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

Kintamieji

Išdirbtos valandos

1

Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

10 ir 11 lentelės

3

Darbo sąnaudos

1

Išmokų darbuotojams sąnaudos

10, 11 ir 14 lentelės

2

Atlygiai ir mėnesinės algos

10 ir 11 lentelės

3

Socialinio draudimo išlaidos

10 ir 11 lentelės

4

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 12 lentelė
naujai įsteigtose įmonėse

2

Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse

3

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 12 lentelė
veiklą nutraukusiose įmonėse

4

Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse

5

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 12 lentelė
veiklą tęsiančiose įmonėse

6

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 12 lentelė
veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais

7

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 12 lentelė
įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją

8

Darbuotojų
darbuotoją

9

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 12 lentelė
įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

10

Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

skaičius

įmonėse,

įdarbinusiose

12 lentelė

12 lentelė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Su verslo demografiniais įvykiais 1
(įsteigimu, veiklos nutraukimu,
veiklos tęsimu) susijęs užimtumas
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Temos

pirmąjį 12 lentelė
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12 lentelė

Kintamieji

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 12 lentelė
veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuo
toją

12

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 12 lentelė
veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuo
toją, įmonės įsteigimo metais

LT
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Potemės

Temos

Užimtumas užsienio kontroliuoja 1
mose įmonėse

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 14 lentelė
užsienio kontroliuojamose įmonėse

6

Užimtumas užsienyje kontroliuo 1
jančiosiose įmonėse ir su jomis
susijusiose šalies įmonėse

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 15 lentelė
užsienyje kontroliuojančiosiose įmonėse („galutinio kont
roliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susi
jusiose šalies įmonėse

7

Darbo sąnaudos užsienio kontro 1
liuojamose įmonėse

Išmokų darbuotojams sąnaudos užsienio kontroliuojamose 14 lentelė
įmonėse

MTP išlaidos

1

Vidaus MTP išlaidos

14 ir 18 lentelės

MTP užimtumas

1

MTP darbuotojai

14 ir 19 lentelės

2

Tyrėjai

18 lentelė

Mokslinių tyrimų ir plėtros 1
(MTP) sąnaudos
2

MTP išlaidos užsienio kontroliuoja 1
mose įmonėse

Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse

14 lentelė

4

MTP užimtumas užsienio kontro 1
liuojamose įmonėse

MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse

14 lentelė

5

Viešosiomis lėšomis finansuojami 1
MTP

Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir 20 lentelė
plėtrai (VBAMTP)

2

Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu 20 lentelė
koordinuojamiems MTP
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2.3 tema

5

2.4 tema

Pirkimai

Potemės

1

2.5 tema

Produkcija ir rezultatai

1

Visi prekių ir paslaugų pirkimai

10, 11 ir 14 lentelės

2

Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai

14 ir 21 lentelės

3

Paslaugų, kurias teikia laikinieji darbuotojai, sąnaudos

21 lentelė

4

Ilgalaikės nuomos ir veiklos nuomos sąnaudos

21 lentelė

5

Energinių produktų pirkimai

21 lentelė

6

Mokėjimai subrangovams

21 lentelė

1

Prekių atsargų pokytis

22 lentelė

2

Pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų 22 lentelė
pokytis

3

Perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis

22 lentelė

Užsienio kontroliuojamų įmonių 1
prekių ir paslaugų pirkimai

Visi užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų 14 lentelė
pirkimai

2

Užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų, skirtų 14 lentelė
perparduoti, pirkimai

Įmonių vykdomas importas

1

Įmonių vykdomo importo statistinė vertė

16 ir 17 lentelės

1

Grynoji apyvarta

1

Grynoji apyvarta

10, 11 ir 14 lentelės

2

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramonės 24 lentelė
veiklos grynoji apyvarta

3

Pramonės veiklos grynoji apyvarta

24 lentelė

4

Pramonės veiklos, išskyrus statybą, grynoji apyvarta

24 lentelė

5

Statybų grynoji apyvarta

24 lentelė
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3

Prekių atsargų pokytis

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

LT

2

Prekių ir paslaugų pirkimai

Kintamieji
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Temos

Kintamieji

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

6

Paslaugų veiklos grynoji apyvarta

7

Prekybos (pirkimo ir perpardavimo) ir tarpininkavimo 24 lentelė
veiklos grynoji apyvarta

8

Pastatų statybos grynoji apyvarta

24 lentelė

9

Civilinės inžinerijos veiklos grynoji apyvarta

24 lentelė

10

Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji 25 lentelė
apyvarta

11

Subrangos veiklos grynoji apyvarta

25 lentelė

12

Grynoji apyvarta pagal kliento rezidavimo vietą

23 lentelė

13

Grynoji apyvarta pagal produktus

23 lentelė

2020 8 18

Potemės

Temos

24 lentelė

10 lentelė

3

Produkcijos vertė

1

Produkcijos vertė

10, 11 ir 14 lentelės

4

Pridėtinė vertė

1

Pridėtinė vertė

10, 11 ir 14 lentelės

5

Bendrasis likutinis perteklius

1

Bendrasis likutinis perteklius

10 ir 11 lentelės

6

Užsienio kontroliuojamų įmonių 1
grynoji apyvarta

Užsienio kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta

14 lentelė

7

Užsienio kontroliuojamų įmonių 1
produkcijos vertė

Užsienio kontroliuojamų įmonių produkcijos vertė

14 lentelė

L 271/13

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo
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Bendroji marža, gauta iš prekių 1
perpardavimo

LT

2

Potemės

Kintamieji

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

8

Užsienio kontroliuojamų įmonių 1
pridėtinė vertė

Užsienio kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė

9

Užsienyje
kontroliuojančiųjų 1
įmonių ir su jomis susijusių šalies
įmonių grynoji apyvarta

Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontro 15 lentelė
liuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių
šalies įmonių grynoji apyvarta

10

Pramonės produkcija

1

Parduota produkcija

26 lentelė

2

Produkcija vykdant subrangos operacijas

26 lentelė

3

Faktinė produkcija

26 lentelė

1

Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė

16 ir 17 lentelės

Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

10 ir 14 lentelės

2

Bendrosios investicijos į žemę

27 lentelė

3

Bendrosios investicijos į esamų pastatų įsigijimą

27 lentelė

4

Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir gerinimą

27 lentelė

5

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius

27 lentelė

6

Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, 10 lentelė
išskyrus prestižą

7

Investicijos į programinės įrangos pirkimą
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Temos

14 lentelė
LT

Investicijos

Įmonių vykdomas eksportas

1

Veikiančių
investicijos

įmonių

bendrosios 1
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28 lentelė
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2.6 tema

11

Kintamieji

8
Užsienio kontroliuojamų įmonių 1
bendrosios investicijos

10 lentelė

Užsienio kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos į 14 lentelė
ilgalaikį materialųjį turtą

LT

2

Materialių investicijų pardavimo pajamos

Duomenims keliamų
reikalavimų elementai,
nurodyti B dalies lentelėse

2020 8 18

Potemės

Temos

3 sritis. Regioninė verslo statistika
Visa regioninė verslo statistika yra statistinių vienetų rezidentų veiklos statistika.

3.1 tema

Verslo populiacija

Potemės

1

2

Populiacija pagal regioną

Kintamieji

Duomenims keliamų reikala
vimų elementai, nurodyti B
dalies lentelėse

1

Vietinių vienetų skaičius

29 lentelė

2

Veikiančių įmonių skaičius

30 lentelė

3

Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius

30 lentelė

4

Sparčiai augančių įmonių skaičius

30 lentelė

Įsteigtos įmonės

30 lentelė

Veiklą nutraukusios įmonės

30 lentelė

Verslo demografiniai įvykiai pagal 1
regioną (įsteigimas, veiklos nutrau
kimas, veiklos tęsimas)
2

Veiklą tęsiančios įmonės (veiklos tęsimas tik 3 kalendori 30 lentelė
nius metus)

4

Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją

30 lentelė

5

Įmonės, nebeturinčios darbuotojų

30 lentelė

6

Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją 30 lentelė
(tik įmonės, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)
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Temos

3.2 tema

Darbo sąnaudos

Potemės

1

Užimtumas veikiančiose įmonėse 1
pagal regioną

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 29 lentelė
vietiniuose vienetuose
30 lentelė

3

Darbuotojų skaičius

30 lentelė

4

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 30 lentelė
įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

5

Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną 30 lentelė
darbuotoją

Užimtumas, susijęs su verslo 1
demografiniais įvykiais (įsteigimu,
veiklos nutraukimu, veiklos tęsi
mu), pagal regioną
2

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 30 lentelė
naujai įsteigtose įmonėse

3

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 30 lentelė
veiklą nutraukusiose įmonėse

4

Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse

5

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 30 lentelė
veiklą tęsiančiose įmonėse (tik tose įmonėse, kurios tęsia
veiklą trejus kalendorinius metus)

6

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 30 lentelė
veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais (tik tose
įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)

7

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 30 lentelė
įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją

8

Darbuotojų
darbuotoją

Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse

skaičius

įmonėse,

įdarbinusiose

30 lentelė

30 lentelė

pirmąjį 30 lentelė
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Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2

LT

2

Duomenims keliamų reikala
vimų elementai, nurodyti B
dalies lentelėse

Kintamieji
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Temos

Kintamieji

Duomenims keliamų reikala
vimų elementai, nurodyti B
dalies lentelėse

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 30 lentelė
įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

10

Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų

11

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 30 lentelė
veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuo
toją (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendo
rinius metus)

12

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 30 lentelė
veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuo
toją, įmonės įsteigimo metais (tik tose įmonėse, kurios
tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)

Darbo sąnaudos pagal regioną

1

Atlygiai ir mėnesinės algos vietiniuose vienetuose

29 lentelė

MTP išlaidos pagal regioną

1

Vidaus MTP išlaidos

31 lentelė

MTP užimtumas pagal regioną

1

MTP darbuotojai

32 lentelė

2

Tyrėjai

32 lentelė

LT

9

2020 8 18

Potemės

Temos

3.3 tema

Mokslinių tyrimų ir plėtros 1
(MTP) sąnaudos
2

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

3

30 lentelė

4 sritis. Tarptautinės veiklos statistika
Šios srities temų „Verslo populiacija“, „Darbo sąnaudos“, „Investicijos“ ir „Veikla ir rezultatai“ (33 lentelė) statistika yra statistinių vienetų nerezidentų veiklos statistika.

Temos „Tarptautinė prekyba paslaugomis“ (38 lentelė) statistika yra vienetų rezidentų vykdomos prekybos paslaugomis statistika.

L 271/17

Temos „Tarptautinė prekyba prekėmis“ (34–37 lentelės) statistika yra tik duomenis teikiančios šalies statistinės teritorijos, kaip nurodyta šio reglamento V priedo 4 skirsnyje, statistika.

Potemės

Kintamieji

Duomenims keliamų reikala
vimų elementai, nurodyti B
dalies lentelėse

Verslo populiacija

1

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę 1
vykdo duomenis teikiančios šalies
instituciniai vienetai rezidentai,
populiacija

Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo 33 lentelė
duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai, skaičius

4.2 tema

Darbo sąnaudos

1

Užimtumas įmonėse užsienyje, 1
kurių kontrolę vykdo duomenis
teikiančios
šalies
instituciniai
vienetai rezidentai

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius 33 lentelė
įmonėse užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo
duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai

2

Darbo sąnaudos įmonėse užsienyje, 1
kurių kontrolę vykdo duomenis
teikiančios
šalies
instituciniai
vienetai rezidentai

Išmokų darbuotojams sąnaudos įmonėse užsienyje, kurių 33 lentelė
galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies
instituciniai vienetai

LT

4.1 tema
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Temos

1

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę 1
vykdo duomenis teikiančios šalies
instituciniai vienetai rezidentai,
bendrosios investicijos

Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo 33 lentelė
duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai, bendro
sios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

4.4 tema

Veikla ir rezultatai

1

Įmonių užsienyje, kurių kontrolę 1
vykdo duomenis teikiančios šalies
instituciniai vienetai rezidentai,
grynoji apyvarta

Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo 33 lentelė
duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai, grynoji
apyvarta

4.5 tema

Tarptautinė prekyba prekė 1
mis

Sąjungos vidaus prekyba prekėmis

1a

Sąjungos vidaus prekių eksporto statistinė vertė – išsamūs 34 lentelė
duomenys

1b

Sąjungos viduje eksportuojamų prekių kiekis – išsamūs 34 lentelė
duomenys

2a

Sąjungos vidaus prekių importo statistinė vertė – išsamūs 34 lentelė
duomenys

2b

Sąjungos viduje importuojamų prekių kiekis – išsamūs 34 lentelė
duomenys

3

Prekių eksporto statistinė vertė – suvestiniai duomenys

36 lentelė

2020 8 18

Investicijos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

4.3 tema

2

4

Prekių importo statistinė vertė – suvestiniai duomenys

1a

Sąjungos išorės prekių eksporto statistinė vertė – išsamūs 35 lentelė
duomenys

1b

Iš Sąjungos eksportuojamų prekių kiekis – išsamūs 35 lentelė
duomenys

2a

Sąjungos išorės prekių importo statistinė vertė – išsamūs 35 lentelė
duomenys

2b

Į Sąjungą iš išorės importuojamų prekių kiekis – išsamūs 35 lentelė
duomenys

3

Sąjungos išorės prekių eksporto statistinė vertė pagal 37 lentelė
sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą

4

Sąjungos išorės prekių importo statistinė vertė pagal 37 lentelė
sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą

36 lentelė

prekyba 1

Paslaugų importas

1

Paslaugų importas ir įsigijimas

38 lentelė

2

Paslaugų eksportas

1

Paslaugų eksportas ir teikimas

38 lentelė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Tarptautinė
paslaugomis

Duomenims keliamų reikala
vimų elementai, nurodyti B
dalies lentelėse

LT

4.6 tema

Sąjungos išorės prekyba prekėmis

Kintamieji

2020 8 18

Potemės

Temos
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LT
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B dalis. Duomenims keliamų reikalavimų elementai
1 lentelė. Verslo populiacijos trumpojo laikotarpio verslo statistika
110101. Registracijos

Kintamieji

110102. Bankrotai
Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė, nekoreguota

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį
— NACE sekcijų suvestiniai duomenys:
— B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96
— NACE sekcijos:
— F, G, H, I ir J
— Specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
veiklą ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą)

Duomenų
terminas

perdavimo T + 40 d.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m. pirmasis ketvirtis

2 lentelė. Trumpojo laikotarpio užimtumo verslo statistika
Kintamieji

120101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE B, C, D sekcijas, E36 skyrių, F, G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75)
ir N sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį
Visoms šalims:
— NACE B, C, D sekcijų ir E36 skyriaus pagrindinės pramoninės grupės (toliau – PPG), kaip
apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje;
— NACE sekcijų suvestiniai duomenys:
— B+C+D+E36, H+I+J+L+M (išsk. M701, M72, M75)+N;
— NACE sekcijos:
— B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72, M75) ir N;
— NACE skyriai:
— E36, G45, G46, G47 ir G47 (išsk. G473).
Vidutinėms ir didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE B, C ir D sekcijų skyriai.
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Didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE H, I ir J sekcijų skyriai.
Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas
mažoms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).
Apytikrių
reikšmių Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius gali būti apytikriai nustatytas pagal
naudojimas ir kokybės darbuotojų skaičių. Dėl veiklos pagal NACE G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas
reikalavimai
vietoj veiklos rūšies vienetų (toliau – VRV) gali būti naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais
laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai
baziniai metai yra 2015 m.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 2 mėn. kas ketvirtį arba kas mėnesį (neprivaloma) teikiamiems duomenims, išskyrus:
— reikalavimus mažoms ir vidutinėms šalims: T + 2 mėn. + 15 dienų.
Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos NACE L sekcijos, NACE N77 skyriaus ir NACE
N811 ir N813 grupių duomenims, kuriuos reikia įtraukti į jų suvestinius duomenis nuo
2021 m. pirmojo ketvirčio arba mėnesio (neprivaloma), kaip apibrėžta VII priedo 3 dalies a
punkte.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2000 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma), išskyrus:
— NACE L sekcijos, NACE N77 skyriaus ir NACE N811 ir N813 grupių duomenis, kuriuos
reikia įtraukti į jų suvestinius duomenis nuo 2021 m. pirmojo ketvirčio arba mėnesio
(neprivaloma);
— Ispaniją: 2002 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) privalomų NACE G–M
(išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijų, išskyrus G47 skyrių ir G47 (išsk. G473) skyrių,
duomenims, ir 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) J58, J59, J60, I55 ir
I56 duomenims;
— Suomiją: 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) NACE C32 ir C33 skyrių
duomenims;
— Austriją: 2003 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) privalomų NACE H–N (išsk.
K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) sekcijų duomenims, ir 2005 m. pirmasis
ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) NACE B09 skyriaus duomenims.

3 lentelė. Išdirbtų valandų, atlygių ir mėnesinių algų trumpojo laikotarpio verslo statistika
Kintamieji

120201. Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius
120301. Atlygiai ir mėnesinės algos

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti ir pakoreguoti pagal kalendorių

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE B, C, D, E36, F, G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį
Visoms šalims:
— NACE B, C, D sekcijų ir E36 skyriaus PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A
dalyje;
— NACE sekcijų suvestiniai duomenys:
— B+C+D+E36, H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N;
— NACE sekcijos:
— B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;
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— NACE skyriai:
— E36, G45, G46, G47 ir G47 (išsk. G473).
Vidutinėms ir didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE B, C ir D sekcijų skyriai.
Didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE H, I ir J sekcijų skyriai.
Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas
mažoms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).
Apytikrių
reikšmių Dėl veiklos pagal NACE G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas vietoj VRV gali būti
naudojimas ir kokybės naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio
reikalavimai
mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.

Duomenų
terminas

perdavimo T + 3 mėn. kas ketvirtį arba kas mėnesį (neprivaloma) teikiamiems duomenims, išskyrus:
— reikalaujamus mažų ir vidutinių šalių duomenis: T + 3 mėn. + 15 dienų.
Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos NACE G47_X_G473 suvestiniams duomenims, L
sekcijos, NACE N77 skyriaus ir NACE N811 ir N813 grupių duomenims, kuriuos reikia
įtraukti į jų suvestinius duomenis nuo 2021 m. pirmojo ketvirčio arba mėnesio (neprivaloma),
kaip apibrėžta VII priedo 3 dalies a punkte..

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2000 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) pagal privalomas NACE B–F sekcijas,
išskyrus:
— Suomiją: 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) pagal privalomus C32 ir
C33 skyrius;
— Austriją: 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) pagal NACE B09 skyrių.
2010 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) pagal privalomas NACE G–M (išsk. K,
M701, M72 ir M75) ir N sekcijas, išskyrus:
— NACE G47_X_G473 suvestinius duomenis, L sekcijos, NACE N77 skyriaus ir NACE N811
ir N813 grupių duomenis, kuriuos reikia įtraukti į jų suvestinius duomenis nuo 2021 m.
pirmojo ketvirčio arba mėnesio (neprivaloma).

4 lentelė. Importo kainų trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

130101. Importo kainos (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims ir europinius
imčių planus taikančioms šalims)
130102. Importo kainos (euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims ir
europinius imčių planus taikančioms šalims)
130103. Importo kainos (ne euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti

Statistinė populiacija

Produktai, įtraukti į CPA B (išsk. B0721 ir B09), C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303,
C304 ir C33) ir D sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal produktus
Visoms šalims:
— CPA B (išsk. B0721 ir B09), C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ir C33) ir D
sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje;
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— CPA B (išsk. B0721 ir B09)+C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ir C33)+D
sekcijų suvestiniai duomenys;
— CPA B (išsk. B0721 ir B09), C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ir C33), D
sekcijos.
Vidutinėms ir didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai CPA B (išsk. B0721 ir B09), C (išsk. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 ir
C33) ir D sekcijų skyriai.
Papildomas vidutinių ir didelių šalių duomenų suskirstymas yra neprivalomas mažoms šalims
(kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).
Apytikrių
reikšmių Duomenų teikimo apimtis ribojama pagal europinius imčių planus konkrečioms šalims, kaip
naudojimas ir kokybės nustatyta šio reglamento III priedo C dalyje
reikalavimai
Duomenų
terminas

perdavimo T + 1 mėn. + 15 dienų

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2006 m. sausio mėn., išskyrus:
— Austriją: 2009 m. sausio mėn. pagal NACE C161, C2811, C2892.
euro zonos valstybėms narėms, įstojusioms į ją po 2006 m. sausio mėn., kintamieji 130101
(Importo kainos), 130102 (Importo kainos (euro zonoje)) ir 130103 (Importo kainos (ne euro
zonoje)) yra privalomi nuo tų metų, kuriais jos prisijungė prie euro zonos, pradžios.

5 lentelė. Gamintojų kainų trumpojo laikotarpio verslo statistika
Kintamieji

130201. Gamintojų kainos
130202. Šalies gamintojų kainos
130203. Užsienio gamintojų kainos
130204. Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms
šalims)
130205. Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausan
čioms šalims)

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti

Statistinė populiacija

Kintamojo 130201 (Gamintojų kainos):
— rinkos veikla pagal NACE B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304), D
sekcijas ir E36 skyrių, CPA 41.00.1, išskyrus 41.00.14 (tik nauji pastatai), NACE H, I, J, L,
M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijas.
Kintamųjų 130202 (Šalies gamintojų kainos), 130203 (Užsienio gamintojų kainos), 130204
(Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje)) ir 130205 (Užsienio gamintojų kainos (ne euro
zonoje)):
— rinkos veikla pagal NACE B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304), D
sekcijas ir E36 skyrių.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir produktus
Visoms šalims:
— NACE B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304) ir D sekcijų ir E36
skyriaus PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje;
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— NACE sekcijų suvestiniai duomenys:
— B (išsk. B0721)+C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304)+D+E36, H+I+J+L+M
(išsk. M701, M72 ir M75)+N;
— NACE sekcijos:
— B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304), D, H, I, J, L, M (išsk.
M701, M72 ir M75) ir N;
— E36 skyrius ir NACE H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijų skyriai;
— CPA 41.00.1, išskyrus 41.00.14 (tik nauji pastatai).
Vidutinėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE B (išsk. B0721), C (išsk. C2446, C254, C301, C303 ir C304) ir D
sekcijų skyriai.
Didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— taip pat, kaip vidutinėms šalims, ir papildomai NACE C sekcijos grupės ir klasės kinta
miesiems 130201 (Gamintojų kainos), 130202 (Šalies gamintojų kainos) ir 130203
(Užsienio gamintojų kainos) (kai sudaro ne mažiau kaip 90 % pridėtinės vertės C sekcijoje).
Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas
mažoms šalims; papildomas duomenų suskirstymas, taikomas didelėms šalims, yra nepriva
lomas vidutinėms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).

Apytikrių
reikšmių Duomenų, suskirstytų į euro zonos ir ne euro zonos dalis, teikimo apimtis ribojama pagal
naudojimas ir kokybės europinius imčių planus konkrečioms šalims, kaip nustatyta šio reglamento III priedo C dalyje.
reikalavimai
Bendrosios statybos sąnaudos (medžiagų sąnaudos ir darbo sąnaudos) gali būti naudojamos
kaip pakaitinis kintamasis vietoj gamintojų kainų statybos srityje (CPA 41.00.1, išskyrus
41.00.14). Gamybinės įrangos ir įrenginių, transporto, energijos ir kitos sąnaudos (išskyrus
užmokestį architektams) taip pat yra statybos sąnaudų sudedamosios dalys.
Pageidautina, kad būtų naudojami indeksai, pagrįsti faktinėmis gamintojų kainomis. Jeigu jų
neturima, gali būti naudojamos apytikrės reikšmės dėl H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60,
L68, M74, N77, N79, N81 ir N82. Produktai (pagal CPA klasifikatorių) gali būti naudojami
veiklai (NACE) apytikriai išreikšti.
Dėl veiklos pagal NACE H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas vietoj VRV gali būti
naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio
mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.
Paslaugų gamintojų kainų indeksai (toliau – PGKI) apima verslo santykius su visais – ir su
vartotojais, ir su įmonėmis (B2All). Kai sandoriai su privačiais vartotojais (B2C) sudaro tik
nedidelę dalį, PGKI galima apytikriai nustatyti pagal įmonių santykių su įmonėmis (B2B)
rodiklius. PGKI ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m. gali būti apytikriai nustatyti naudojant
B2B rodiklius vietoj B2All rodiklių.

Duomenų
terminas

perdavimo T + 1 mėn. – kas mėnesį teikiamų privalomų duomenų nuo NACE B sekcijos iki E36 skyriaus;
— T + 3 mėn. – visų kitų privalomų NACE ir CPA 41.00.1 (išsk. 41.00.14) duomenų,
išskyrus tai, kad mažoms ir vidutinėms šalims privalomų CPA 41.00.1 (išsk. 41.00.14)
kas ketvirtį ir kas mėnesį (neprivaloma) teikiamų duomenų perdavimo terminas yra T + 3
mėn. + 15 dienų.
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Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos įtraukiant NACE suvestinius duomenis
H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N; H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijas;
NACE H49, H50, H52; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81 ir N82 skyrius, kaip
apibrėžta VII priede (3 dalies a punkte).
Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2000 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) privalomiems CPA 41.00.1 (išskyrus
41.00.14) duomenims, išskyrus:
— Bulgariją: 2003 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma).
2005 m. sausio mėn. privalomiems duomenims nuo NACE B sekcijos iki E36 skyriaus, išsky
rus:
— Austriją: 2008 m. sausio mėn. (130201 (Gamintojų kainos) ir 130202 (Šalies gamintojų
kainos)) ir 2009 m. sausio mėn. (130203 (Užsienio gamintojų kainos), 130204 (Užsienio
gamintojų kainos (euro zonoje)) ir 130205 (Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje))
pagal NACE B09 skyrių.
2005 m. sausio mėn. reikalaujamiems kintamųjų 130204 (Užsienio gamintojų kainos (euro
zonoje)) ir 130205 (Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje)) duomenims.
2010 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) reikalaujamiems NACE H–M (išsk. K,
M701, M72 ir M75) ir N sekcijų duomenims, išskyrus:
— NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N sekcijų suvestinius duomenis; NACE H–M
(išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijų ir H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68,
M74, N77, N79, N81, N82 skyrių duomenis, kuriuos reikia įtraukti nuo 2021 m. pirmojo
ketvirčio arba mėnesio (neprivaloma).
euro zonos valstybėms narėms, įstojusioms į ją po 2005 m. sausio mėn., kintamieji 130204
(Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje)) ir 130205 (Užsienio gamintojų kainos (ne euro
zonoje)) yra privalomi nuo tų metų, kuriais jos prisijungė prie euro zonos, pradžios.

6 lentelė. Produkcijos (apimties) trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

140101. Produkcija (apimtis)

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti, pakoreguoti pagal kalendorių ir pakoreguoti pagal sezoną

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE B, C, D (išsk. D353), F, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N
sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį
Visoms šalims:
— NACE B, C ir D (išsk. D353 grupę) sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A
dalyje (energetikos PPG, išsk. D353 grupę ir E sekciją);
— NACE sekcijų suvestiniai duomenys:
— B+C+D (išsk. D353), H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75) + N;
— NACE sekcijos:
— B, C, D (išsk. D353), F, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;
— šių NACE sekcijų skyriai:
— H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N.
Vidutinėms ir didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE B, C ir D ir F sekcijų skyriai.

L 271/26

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2020 8 18

Didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE C sekcijos grupės ir klasės (sudarančios ne mažiau kaip 90 % pridėtinės
vertės C sekcijoje).
Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas
mažoms šalims; papildomas duomenų suskirstymas, taikomas didelėms šalims, yra nepriva
lomas vidutinėms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).
Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos NACE F sekcijos duomenims ataskaitiniais laiko
tarpiais iki 2024 m. sausio mėn., kaip apibrėžta VII priede (3 dalies b punkte).
Apytikrių
reikšmių Dėl veiklos pagal NACE H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas vietoj VRV gali būti
naudojimas ir kokybės naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio
reikalavimai
mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 1 mėn. + 10 dienų NACE B, C, D (išsk. D353) sekcijoms
NACE F sekcijos duomenų:
— vidutinėms ir didelėms šalims T + 1 mėn. + 15 dienų;
— mažoms šalims T + 2 mėn.;
T + 2 mėn. NACE H, I, J, L, M (išsk. M701, M72, M75) ir N sekcijoms.
Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos įtraukiant NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir
M75) + N sekcijų suvestinius duomenis; NACE sekcijas ir skyrius NACE sekcijose H–M (išsk. K,
M701, M72 ir M75) ir N; NACE F sekcijos skyrius, kaip apibrėžta VII priede (3 dalies a
punkte).

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2000 m. sausio mėn. pagal privalomas NACE B–D (išsk. D353) sekcijas, išskyrus:
— Ispaniją (NACE grupes ir klases) –2002 m. sausio mėn.;
— Austriją (NACE B09 skyrių) –2005 m. sausio mėn.
2005 m. sausio mėn. pagal NACE C33 skyrių.
2000 m. pirmasis ketvirtis (arba 2005 m. pirmasis mėnuo) mažoms šalims pagal privalomą
NACE F sekciją ir 2005 m. sausio mėn. didelėms ir vidutinėms šalims pagal NACE F sekcijos
duomenų reikalavimus.
2021 m. sausio mėn.:
— NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75) + N sekcijų suvestiniams duomenims; NACE
sekcijoms ir skyriams sekcijose H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N; F sekcijos skyrių
duomenims.

7 lentelė. Pardavimo apimties trumpojo laikotarpio verslo statistika
Kintamieji

140201. Pardavimo apimtis

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti, pakoreguoti pagal kalendorių ir pakoreguoti pagal sezoną

Statistinė populiacija

Rinkos veikla pagal NACE G sekciją

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį
Visoms šalims:
— NACE G sekcija;
— NACE G sekcijos skyriai;
— NACE G47 skyriaus grupių, išskyrus G473 grupę, suvestiniai duomenys;
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— NACE G4711 klasės + NACE G472 grupės suvestiniai duomenys;
— NACE G4719 klasės + NACE G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestiniai
duomenys;
— NACE G473 grupė.
Vidutinėms ir didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE G sekcijos grupės, NACE G4711, G4719 ir G4791 klasės.
Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas
mažoms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).
Apytikrių
reikšmių Dėl veiklos pagal NACE G sekciją vietoj VRV gali būti naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais
naudojimas ir kokybės laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai
baziniai metai yra 2015 m.
reikalavimai

Duomenų
terminas

perdavimo T + 2 mėn. kas mėnesį teikiamų duomenų:
pagal NACE:
— G sekciją;
— G45 ir G46 skyrius;
— G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471,
G472, G474, G475, G476, G477, G478 ir G479 grupes;
— G4711, G4719 ir G4791 klases.
T + 1 mėn. kas mėnesį teikiamų duomenų pagal NACE:
— G47 skyrių;
— G47 skyriaus, išskyrus G473 grupę, suvestinius duomenis;
— NACE G4711 klasės + G472 grupės suvestinius duomenis;
— NACE G4719 klasės + G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestinius
duomenis;
— G473 grupę.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2000 m. sausio mėn., išskyrus:
— NACE G sekcijos, NACE G45 ir G46 skyrių ir grupių, NACE D G47 skyriaus grupių
(išskyrus G472 ir G473) duomenis, kuriuos reikia teikti nuo 2021 m. sausio mėn.

8 lentelė. Grynosios apyvartos (vertės) trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

140301. Grynoji apyvarta (vertė)
140302. Grynoji apyvarta šalies rinkoje (vertė)
140303. Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė)
140304. Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (euro zonoje) (neprivaloma euro zonai
nepriklausančioms šalims)
140305. Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (ne euro zonoje) (neprivaloma euro zonai
nepriklausančioms šalims)

Matavimo vienetas

Indeksai, nekoreguoti ir pakoreguoti pagal kalendorių visoms veiklos rūšims, taip pat pakore
guoti pagal sezoną NACE G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N sekcijoms
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Kintamojo 140301 (Grynoji apyvarta (vertė)): NACE B, C, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir
M75) ir N sekcijos.
Kintamųjų 140302 (Grynoji apyvarta šalies rinkoje (vertė)), 140303 (Grynoji apyvarta užsienio
rinkoje (vertė)), 140304 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (euro zonoje) (neprivaloma
euro zonai nepriklausančioms šalims)) ir 140305 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (ne
euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)): NACE B ir C sekcijos.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį
Kintamojo 140301 (Grynoji apyvarta (vertė)):
Visoms šalims:
— NACE B ir C sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje (energetikos
PPG išsk. D ir E sekcijas);
— NACE sekcijų suvestiniai duomenys:
— B+C, H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N;
— NACE sekcijos:
— B, C, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;
— šių NACE sekcijų skyriai:
— G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;
— NACE G47 skyrius, išskyrus G473 grupę;
— NACE G473 grupė;
— NACE G4711 klasės + G472 grupės suvestiniai duomenys; NACE G4719 klasės +
G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestiniai duomenys.
Vidutinėms ir didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE B ir C sekcijų skyriai, NACE G sekcijos grupės, NACE G4711, G4719,
G4791 klasės.
Kintamųjų 140302 (Grynoji apyvarta šalies rinkoje (vertė)), 140303 (Grynoji apyvarta
užsienio rinkoje (vertė)), 140304 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (euro zono
je)) ir 140305 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (ne euro zonoje)):
Visoms šalims:
— NACE B ir C sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje (energetikos
PPG išskyrus D ir E sekcijas);
— NACE B+C sekcijų suvestiniai duomenys;
— NACE B ir C sekcijos.
Vidutinėms ir didelėms šalims, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje:
— papildomai NACE B ir C sekcijų skyriai.
Papildomas duomenų suskirstymas, privalomas vidutinėms ir didelėms šalims, yra neprivalomas
mažoms šalims (kaip apibrėžta šio reglamento III priedo A dalies 2 skirsnyje).

Apytikrių
reikšmių Dėl veiklos pagal NACE G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijas vietoj VRV gali būti
naudojimas ir kokybės naudojama įmonė (ĮM) ataskaitiniais laikotarpiais iki 2021 m., taip pat nuo 2021 m. sausio
reikalavimai
mėn. iki 2023 m. gruodžio mėn., kai baziniai metai yra 2015 m.

Duomenų
terminas

perdavimo T + 2 mėn.:
— NACE B ir C sekcijų PPG, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo A dalyje (energetikos
PPG išsk. D ir E sekcijas);
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— NACE sekcijų suvestiniams duomenims:
— B+C, H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N;
— NACE sekcijoms:
— B, C, G, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;
— šių NACE sekcijų skyriams:
— B, C, H, I, J, L, M (išsk. M701, M72 ir M75) ir N;
— NACE G45 ir G46 skyriams;
— NACE G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469,
G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 ir G479 grupėms;
— NACE G4711, G4719 ir G4791 klasėms.
Pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos įtraukiant NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir
M75) + N sekcijų suvestinius duomenis; NACE sekcijas ir skyrius NACE sekcijose H–M (išsk. K,
M701, M72 ir M75) ir N, kaip apibrėžta VII priede (3 dalies a punkte).
T + 1 mėn.:
— NACE G47 skyriaus duomenims:
— NACE G47 skyriaus, išskyrus G473 grupę, suvestiniams duomenims;
— NACE G4711 klasės + G472 grupės suvestiniams duomenims;
— NACE G4719 klasės + G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestiniams
duomenims;
— NACE G473 grupei.
Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2000 m. sausio mėn. privalomiems NACE suvestiniams duomenims, sekcijoms ir skyriams
NACE B ir C sekcijose, išskyrus:
— Ispaniją: 2002 m. sausio mėn.;
— Austriją: 2005 m. sausio mėn. – NACE B09 skyriaus duomenims.
2000 m. sausio mėn. NACE G47 skyriui, NACE G47 skyriaus, išskyrus G473 grupę, suvesti
niams duomenims; NACE G4711 klasės + 472 grupės suvestiniams duomenims; NACE G4719
klasės + G474+G475+G476+G477+G478+G479 grupių suvestiniams duomenims; NACE
G472 ir G473 grupėms ir NACE G4711, G4719 ir G4791 klasėms.
2005 m. sausio mėn. reikalaujamiems duomenims pagal kintamuosius 140304 (Grynoji
apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (euro zonoje)) ir 140305 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje
(vertė) (ne euro zonoje)):
2021 m. sausio mėn. NACE H+I+J+L+M (išsk. M701, M72 ir M75)+N sekcijų suvestiniams
duomenims; NACE G, H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijoms; NACE G45, G46
skyriams ir H–M (išsk. K, M701, M72 ir M75) ir N sekcijų skyriams; NACE G45, G46 ir G47
skyrių grupėms (išskyrus G472 ir G473).
euro zonos valstybėms narėms kintamieji 140304 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė)
(euro zonoje)) ir 140305 (Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (vertė) (ne euro zonoje)) yra
privalomi nuo tų metų, kuriais jos prisijungė prie euro zonos, pradžios.

9 lentelė. Nekilnojamojo turto trumpojo laikotarpio verslo statistika

Kintamieji

150101. Statybos leidimai. Būstų skaičius
150102. Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais

Matavimo vienetas

Absoliučiosios vertės, nekoreguotos, pakoreguotos pagal kalendorių ir pakoreguotos pagal
sezoną
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Kintamojo 150101 (Statybos leidimai. Būstų skaičius): CPA 41.00.1 (išsk. 41.00.14) – tik nauji
gyvenamieji pastatai.
Kintamojo 150102 (Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais): CPA 41.00.1 ir 41.00.2 –
tik nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal produktus
Kintamojo 150101 (Statybos leidimai. Būstų skaičius): tik nauji gyvenamieji pastatai.
— CPA 41.00.1, išskyrus CPA 41.00.14
— CPA 41.00.11
— CPA 41.00.12+CPA 41.00.13
Kintamojo 150102 (Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais): tik nauji gyvenamieji
ir negyvenamieji pastatai.
— CPA 41.00.1
— CPA 41.00.1, išskyrus CPA 41.00.14
— CPA 41.00.11
— CPA 41.00.12+CPA 41.00.13
— CPA 41.00.14
— CPA 41.00.2
— CPA 41.00.2, išskyrus 41.00.23
— CPA 41.00.23

Duomenų
terminas

perdavimo T + 3 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2000 m. pirmasis ketvirtis, išskyrus:
— Graikiją: 2001 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) dėl kintamojo 150102
(Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais);
— Slovakiją: 2003 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) dėl kintamųjų 150101
(Statybos leidimai. Būstų skaičius) ir 150102 (Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais
metrais);
— Austriją: 2005 m. pirmasis ketvirtis arba mėnuo (neprivaloma) dėl kintamojo 150102
(Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais).

10 lentelė. Šalies lygmens įmonių veiklos verslo statistika

Kintamieji

210101. Veikiančių įmonių skaičius
220101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius
220102. Darbuotojų skaičius
220103. Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius
220201. Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius
220301. Išmokų darbuotojams sąnaudos
220302. Atlygiai ir mėnesinės algos
220303. Socialinio draudimo išlaidos
240101. Visi prekių ir paslaugų pirkimai
250101. Grynoji apyvarta
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250201. Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip
apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)
250301. Produkcijos vertė
250401. Pridėtinė vertė
250501. Bendrasis likutinis perteklius
260101. Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą
260106. Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą (gali būti
taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta
ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)
260108. Materialių investicijų pardavimo pajamos (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip
apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų), tačiau kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių
skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 220102 (Darbuo
tojų skaičius), 220103 (Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius) ir
220201 (Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius) – absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Kintamųjų, išskyrus 250201 (Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo), 260106 (Ben
drosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą) ir 260108 (Materialių
investicijų pardavimo pajamos) – rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95
ir S96 skyrius.
Kintamųjų 250201 (Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo) ir 260108 (Materialių
investicijų pardavimo pajamos) – rinkos gamintojai pagal NACE B–G sekcijas.
Kintamojo 260106 (Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą) –
rinkos gamintojai pagal NACE B–E sekcijas.

Suskirstymas

1. Suskirstymas pagal veiklos rūšį (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B
dalyje)
Visų kintamųjų, išskyrus kintamuosius 260106 (Bendrosios investicijos į ilgalaikį nema
terialųjį turtą, išskyrus prestižą) ir 260108 (Materialių investicijų pardavimo pajamos):
Kintamajam 250201 (Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo) – tik NACE B–G
sekcijose:
— NACE B–J, L–N ir P–R sekcijose: sekcijos, skyriai, grupės ir klasės;
— NACE K sekcijoje: sekcija, skyriai, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 ir 65.3 grupės, 64.11,
64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 ir 65.30 klasės;
— 95 ir 96 skyriuose: skyriai, grupės ir klasės;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),
— IRT iš viso,
— IRT gamyba,
— IRT paslaugos,
— gamyba naudojant pažangiąsias ir vidutinio pažangumo technologijas (neprivaloma),
— gamyba naudojant pažangiąsias technologijas,
— gamyba naudojant vidutinio pažangumo technologijas,
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— gamyba naudojant nepažangias ir vidutiniškai mažo pažangumo technologijas (nepri
valoma),
— gamyba naudojant vidutiniškai mažo pažangumo technologijas,
— gamyba naudojant nepažangias technologijas,
— informacijos sektorius,
— su kompiuteriais susijusios paslaugos,
— visos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),
— žinioms imlios pažangiųjų technologijų paslaugos,
— žinioms imlios rinkos paslaugos,
— žinioms imlios finansinės paslaugos,
— kitos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),
— žinioms imli veikla – verslo pramonės sektoriai,
— žinioms imli veikla (neprivaloma),
— turizmo pramonė (iš viso) (neprivaloma),
— turizmo pramonė (daugiausia turizmas) (neprivaloma),
— turizmo pramonė (iš dalies turizmas) (neprivaloma),
— turizmo pramonė – transportas (iš viso) (neprivaloma),
— turizmo pramonė – sausumos transportas (neprivaloma),
— turizmo pramonė – vandens transportas (neprivaloma),
— turizmo pramonė – apgyvendinimo paslaugos (neprivaloma),
— turizmo pramonė – maistas ir gėrimai (iš viso) (neprivaloma),
— turizmo pramonė – automobilių ir kita nuoma (iš viso) (neprivaloma),
— paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą,
narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organi
zacijų ir įstaigų veiklą).
Kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius), 220102 (Darbuotojų skaičius), 220302 (Atlygiai ir mėne
sinės algos), 250101 (Grynoji apyvarta) ir 250401 (Pridėtinė vertė): papildomai,
(1) specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— kultūros ir kūrybos sektoriai – iš viso,
— kultūros ir kūrybos sektoriai – paslaugos.
Kintamųjų 260106 (Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus pres
tižą) ir 260108 (Materialių investicijų pardavimo pajamos):
NACE sekcijos ir skyriai.
Apytikrių
reikšmių Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios nėra ekonomiškai reikšmingos pridėtinės
naudojimas ir kokybės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus atžvilgiu, galima pateikti
reikalavimai
nulines (0) vertes, išskyrus kintamuosius 210101 (Veikiančių įmonių skaičius) ir 220101
(Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius). Jei kintamojo 220102 (Darbuotojų
skaičius) vertė nėra lygi 0, ši vertė taip pat turėtų būti pateikta.
Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.
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perdavimo Preliminarūs duomenys: T + 10 mėn. NACE sekcijų, skyrių ir grupių duomenims pagal kinta
muosius 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių
asmenų skaičius) ir 250101 (Grynoji apyvarta).
Galutiniai ir patvirtinti duomenys: T + 18 mėn. visiems kintamiesiems.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

11 lentelė. Šalies lygmens įmonių veiklos verslo statistika, suskirsčius pagal dydžio kategorijas arba pagal teisinę
formą

Kintamieji

210101. Veikiančių įmonių skaičius
220101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius
220102. Darbuotojų skaičius
220201. Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius
220301. Išmokų darbuotojams sąnaudos
220302. Atlygiai ir mėnesinės algos
220303. Socialinio draudimo išlaidos
240101. Visi prekių ir paslaugų pirkimai
250101. Grynoji apyvarta
250301. Produkcijos vertė
250401. Pridėtinė vertė
250501. Bendrasis likutinis perteklius

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų), tačiau kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių
skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius), 220102 (Darbuo
tojų skaičius) ir 220201 (Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius) – absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius), 250101 (Grynoji apyvarta) ir 250401 (Pridėtinė vertė), skirstant
pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją,
ir kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius) ir 220102 (Darbuotojų skaičius), skirstant pagal veiklos rūšį ir
teisinę formą ir pagal veiklos rūšį ir darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją: rinkos gamintojai
pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.
Kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius), 250101 (Grynoji apyvarta) ir 250401 (Pridėtinė vertė), skirstant
pagal veiklos rūšį ir apyvartos dydžio kategoriją: rinkos gamintojai pagal NACE G sekciją.
Kitų kintamųjų nei 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius), 250101 (Grynoji apyvarta) ir 250401 (Pridėtinė vertė), skirstant
pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją:
rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.

Suskirstymas

1. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus
dydžio kategoriją (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Veiklos rūšių suskirstymas:
— NACE B–J, L–N ir P–R sekcijose: sekcijos, skyriai ir grupės;
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— NACE K sekcijoje: sekcija, skyriai, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 ir 65.3 grupės;
— 95 ir 96 skyriuose: skyriai ir grupės;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priede:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
veiklą ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).
Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorija:
— pagal NACE F–J, L–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius tik kintamiesiems 210101
(Veikiančių įmonių skaičius) ir 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičius): iš viso, 0–1 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 2–9 darbuotojai ir
savarankiškai dirbantys asmenys, 10–19 darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų,
20–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 50–249 darbuotojai ir savaran
kiškai dirbantys asmenys, 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų;
— pagal NACE F–J, L–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius kitiems kintamiesiems nei
210101 (Veikiančių įmonių skaičius) ir 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių
asmenų skaičius): iš viso, 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 10–19
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, 20–49 darbuotojai ir savarankiškai
dirbantys asmenys, 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 250 ir daugiau
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų;
— pagal NACE B–E ir K sekcijas: iš viso, 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys,
10–19 darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų, 20–49 darbuotojai ir savarankiškai
dirbantys asmenys, 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, 250 ir daugiau
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų.
2. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją (gali būti taikomas
CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)
Tik kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir sava
rankiškai dirbančių asmenų skaičius) ir 220102 (Darbuotojų skaičius)
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Veiklos rūšių suskirstymas:
— NACE sekcijos;
— NACE skyrių suvestiniai duomenys:
— C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;
— NACE skyriai:
— C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 ir visi NACE G, H, I,
J, K, L,M,N, P, Q ir R sekcijų skyriai;
— NACE G47 ir J62 skyrių ir NACE L, M ir N sekcijų grupės;
— NACE J62 skyriaus klasės;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),
— paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą,
narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organi
zacijų ir įstaigų veiklą),
— IRT iš viso,
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— IRT gamyba,
— IRT paslaugos.
Suskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją:
iš viso, 0 darbuotojų, 1–4 darbuotojai, 5–9 darbuotojai, 10 ir daugiau darbuotojų
3. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir teisinę formą (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip
apibrėžta III priedo B dalyje)
Tik kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir sava
rankiškai dirbančių asmenų skaičius) ir 220102 (Darbuotojų skaičius)
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte
Suskirstymas pagal teisinę formą:
— iš viso,
— asmenims priklausančios įmonės be asmeninės atsakomybės ribojimo,
— ribotos akcininkų atsakomybės akcinės bendrovės (privačios arba biržinės),
— asmenims priklausančios ribotos ir neribotos atsakomybės bendrijos (įskaitant ir kitas
teisines formas, tokias kaip kooperatyvai, asociacijos ir kt.).
4. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir apyvartos dydžio kategoriją
Tik NACE G sekcijoje
(gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje; gali būti taikoma 1 %
taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų
ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Veiklos rūšių suskirstymas: NACE sekcija, skyriai ir grupės
Suskirstymas pagal apyvartos dydžio kategoriją: metinė apyvarta milijonais eurų: iš viso; nuo 0 iki
mažiau nei 1; nuo 1 iki mažiau nei 2; nuo 2 iki mažiau nei 5; nuo 5 iki mažiau nei 10; nuo
10 iki mažiau nei 20; nuo 20 iki mažiau nei 50; nuo 50 iki mažiau nei 200; 200 ir daugiau
Apytikrių
reikšmių Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios nėra ekonomiškai reikšmingos pridėtinės
naudojimas ir kokybės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus atžvilgiu, galima pateikti
reikalavimai
nulines (0) vertes, išskyrus kintamuosius 210101 (Veikiančių įmonių skaičius) ir 220101
(Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius). Jei kintamojo 220102 (Darbuotojų
skaičius) vertė nėra lygi 0, ši vertė taip pat turėtų būti pateikta.
Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų
terminas

perdavimo Preliminarūs duomenys: T + 10 mėn. – veiklos rūšies ir suskirstytiems pagal veiklos rūšį ir
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją duomenims pagal
kintamuosius 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius) ir 250101 (Grynoji apyvarta).
Galutiniai ir patvirtinti duomenys: T + 18 mėn. – visiems kintamiesiems.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.
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12 lentelė. Šalies lygmens įmonių demografinių įvykių verslo statistika

Kintamieji

210201. Įsteigtos įmonės
210202. Veiklą nutraukusios įmonės
210203. Veiklą tęsiančios įmonės
210102. Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius
210204. Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją
210205. Įmonės, nebeturinčios darbuotojų
210206. Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją
220401. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
220402. Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
220403. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse
220404. Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse
220405. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse
220406. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų
įsteigimo metais
220104. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną
darbuotoją
220105. Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją
220407. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį
darbuotoją
220408. Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją
220409. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose
darbuotojų
220410. Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų
220411. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją
220412. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius

Suskirstymas

1. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją (gali būti taikomas
CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)
Visų kintamųjų, išskyrus šiuos kintamuosius:
— 210203 (Veiklą tęsiančios įmonės),
— 210206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją),
— 220405 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonė
se),
— 220406 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse
jų įsteigimo metais),
— 220411 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją),
— 220412 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais).
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Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Veiklos rūšių suskirstymas:
— NACE sekcijos;
— NACE skyrių suvestiniai duomenys:
— C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;
— NACE skyriai:
— C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 ir visi NACE G,
H, I, J, K, L, M, N, P, Q ir R sekcijų skyriai;
— NACE G47 ir J62 skyrių ir NACE L, M ir N sekcijų grupės;
— NACE J62 skyriaus klasės;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),
— paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą,
narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organi
zacijų ir įstaigų veiklą),
— IRT iš viso,
— IRT gamyba,
— IRT paslaugos.
Suskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją:
iš viso, 0 darbuotojų, 1–4 darbuotojai, 5–9 darbuotojai, 10 ir daugiau darbuotojų.
Nulinio (0) dydžio kategorijos darbuotojų duomenys neteikiami pagal kintamuosius:
— 210102 (Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius),
— 210204 (Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją),
— 210205 (Įmonės, nebeturinčios darbuotojų),
— 220104 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent
vieną darbuotoją),
— 220105 (Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją),
— 220407 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose
pirmąjį darbuotoją),
— 220408 (Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją),
— 220409 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose
darbuotojų),
— 220410 (Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų).
2. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir teisinę formą (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip
apibrėžta III priedo B dalyje)
Visų kintamųjų, išskyrus šiuos kintamuosius:
— 210203 (Veiklą tęsiančios įmonės),
— 210206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją),
— 220405 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonė
se),
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— 220406 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse
jų įsteigimo metais),
— 220411 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją),
— 220412 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais).
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte
Suskirstymas pagal teisinę formą:
— iš viso,
— asmenims priklausančios įmonės be asmeninės atsakomybės ribojimo,
— ribotos akcininkų atsakomybės akcinės bendrovės (privačios arba biržinės),
— asmenims priklausančios ribotos ir neribotos atsakomybės bendrijos (įskaitant ir kitas
teisines formas, tokias kaip kooperatyvai, asociacijos ir kt.).
3. Suskirstymas pagal veiklos rūšį, darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją ir pagal tai, kiek
kalendorinių metų įmonė tęsia veiklą (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III
priedo B dalyje)
Šių kintamųjų:
— 210203 (Veiklą tęsiančios įmonės),
— 210206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją),
— 220405 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonė
se),
— 220406. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse
jų įsteigimo metais,
— 224011 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją),
— 224012 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais).
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Veiklos rūšių suskirstymas: veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte.
Suskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją:
iš viso, 0, 1–4, 5–9, 10 ir daugiau
Nulinio (0) dydžio kategorijos duomenys neteikiami dėl kintamųjų:
— 210206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją),
— 220411 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją),
— 220412 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais).
Suskirstymas pagal tai, kiek kalendorinių metų įmonė tęsia veiklą:
1, 2, 3, 4, 5 metai
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perdavimo Preliminarūs duomenys:
— T + 18 mėn. – kintamųjų 210202 (Veiklą nutraukusios įmonės), 220403 (Darbuotojų ir
savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse) ir 220404 (Dar
buotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse);
— T + 20 mėn. – kintamųjų 210205 (Įmonės, nebeturinčios darbuotojų), 220409 (Darbuo
tojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų) ir
220410 (Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų).
Galutiniai ir patvirtinti duomenys:
— T + 18 mėn. – kintamųjų 210201 (Įsteigtos įmonės), 210203 (Veiklą tęsiančios įmonės),
220401 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius naujai įsteigtose įmonėse),
220402 (Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse), 220405 (Darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse) ir 220406 (Darbuotojų ir
savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų įsteigimo metais);
— T + 20 mėn. – kintamųjų 210102 (Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius),
210204 (Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją), 210206 (Veiklą tęsiančios įmonės,
turinčios bent vieną darbuotoją), 220104 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją), 220105 (Darbuotojų skaičius įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją), 220407 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją), 220408 (Darbuotojų skaičius įmonėse,
įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją), 220411 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją) ir 220412 (Darbuo
tojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent
vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais);
— T + 30 mėn. – kintamųjų 210202 (Veiklą nutraukusios įmonės), 220403 (Darbuotojų ir
savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse) ir 220404 (Dar
buotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse);
— T + 32 mėn. – kintamųjų 210205 (Įmonės, nebeturinčios darbuotojų), 220409 (Darbuo
tojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų) ir
220410 (Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų).

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

13 lentelė. Šalies lygmens sparčiai augančių įmonių verslo statistika
Kintamieji

210103. Sparčiai augančių įmonių skaičius
210104. Naujų sparčiai augančių įmonių skaičius
220106. Darbuotojų skaičius sparčiai augančiose įmonėse
220107. Darbuotojų skaičius naujose sparčiai augančiose įmonėse

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B
dalyje)
— NACE sekcijos (tik NACE B–N ir P–R sekcijoms),
— skyriai ir
— grupės (išskyrus NACE P–R sekcijas),
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),
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— paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą,
narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organi
zacijų ir įstaigų veiklą).

Duomenų
terminas

perdavimo Preliminarūs duomenys: T + 12 mėn. – kintamųjų 210103 (Sparčiai augančių įmonių skaičius)
ir 220106 (Darbuotojų skaičius sparčiai augančiose įmonėse).
Galutiniai ir patvirtinti duomenys: T + 18 mėn. – visų kintamųjų.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

14 lentelė. Šalies lygmens įmonių verslo statistika pagal jų galutinės kontrolės šalį

Kintamieji

210101. Veikiančių įmonių skaičius
210301. Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius
220101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius
220301. Išmokų darbuotojams sąnaudos
220501. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuojamose
įmonėse
220701. Išmokų darbuotojams sąnaudos užsienio kontroliuojamose įmonėse
230101. Vidaus MTP išlaidos (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies
1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvestiniams NACE B–F sekcijų duomenims)
230201. MTP darbuotojai (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1
skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvestiniams NACE B–F sekcijų duomenims)
230301. Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse (gali būti taikoma 1 %
taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuo
tojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvesti
niams NACE B–F sekcijų duomenims)
230401. MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse (gali būti taikoma 1 % taisyklė,
kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuotojų ir
savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvestiniams
NACE B–F sekcijų duomenims)
240101. Visi prekių ir paslaugų pirkimai
240102. Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai
240301. Visi užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų pirkimai
240302. Užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, pirkimai
250101. Grynoji apyvarta
250301. Produkcijos vertė
250401. Pridėtinė vertė
250601. Užsienio kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta
250701. Užsienio kontroliuojamų įmonių produkcijos vertė
250801. Užsienio kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė
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260101. Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą
260201. Užsienio kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė – kintamiesiems 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 210301 (Užsienio
kontroliuojamų įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius), 220501 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuoja
mose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401 (MTP darbuotojai užsienio kontroliuo
jamose įmonėse).
Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų) – kitiems kintamiesiems.

Statistinė populiacija

Visų kintamųjų, išskyrus kintamuosius 230101 (Vidaus MTP išlaidos), 230301 (Vidaus MTP
išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401 (MTP
darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse): rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R
sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.
Kintamųjų 230101 (Vidaus MTP išlaidos), 230301 (Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuo
jamose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401 (MTP darbuotojai užsienio kontro
liuojamose įmonėse): rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.

Suskirstymas

Duomenys bus teikiami išsamiai išskaidyti pagal galutinės kontrolės šalį, laikantis „galutinio
kontroliuojančio institucinio vieneto“ koncepcijos, ir pagal įmonės veiklos rūšį.
1. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir geografinis suskirstymas
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Visų kintamųjų, išskyrus kintamuosius 230101 (Vidaus MTP išlaidos), 230301 (Vidaus
MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401
(MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse):
Veiklos rūšių suskirstymas:
— NACE sekcijos;
— NACE skyrių suvestiniai duomenys:
— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30,
C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75,
N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96;
— NACE skyriai:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),
— paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą,
narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organi
zacijų ir įstaigų veiklą).
Kintamųjų 230101 (Vidaus MTP išlaidos), 230301 (Vidaus MTP išlaidos užsienio kont
roliuojamose įmonėse), 230201 (MTP darbuotojai) ir 230401 (MTP darbuotojai užsienio
kontroliuojamose įmonėse):
Veiklos rūšių suskirstymas
— NACE sekcijos;
— NACE skyrių suvestiniai duomenys:
— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30,
C31+C32;
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— NACE skyriai:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priede:
— pramonė ir statyba.
Geografinis suskirstymas
Kintamųjų 210101 (Veikiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius), 220301 (Išmokų darbuotojams sąnaudos), 230101 (Vidaus MTP
išlaidos) ir 230201 (MTP darbuotojai), 240101 (Visi prekių ir paslaugų pirkimai), 240102
(Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai), 250101 (Grynoji apyvarta), 250301 (Produk
cijos vertė), 250401 (Pridėtinė vertė) ir 260101 (Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį
turtą) geografiniai suvestiniai duomenys: „iš viso pasauliniu mastu“ ir „nacionalinių subjektų
kontroliuojama“.
Kitų kintamųjų – geog. 1 lygis, kaip apibrėžta įgyvendinimo akte pagal Reglamento (ES)
2019/2152 7 straipsnio 1 dalies d punktą.
2. Geografinis suskirstymas
Kintamųjų 210301 (Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius), 220501 (Darbuotojų ir sava
rankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuojamose įmonėse), 220701 (Išmokų
darbuotojams sąnaudos užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230301 (Vidaus MTP išlaidos
užsienio kontroliuojamose įmonėse), 230401 (MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose
įmonėse), 240301 (Visi užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų pirkimai), 240302
(Užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, pirkimai), 250601
(Užsienio kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta), 250701 (Užsienio kontroliuojamų įmonių
produkcijos vertė), 250801 (Užsienio kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė) ir 260201
(Užsienio kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą) – geog.
3 lygis, kaip apibrėžta įgyvendinimo akte pagal Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio 1
dalies d punktą.
Apytikrių
reikšmių K64 skyriuje kintamųjų 250101 ir 250601 (Grynoji apyvarta) vertę galima apytikriai nustatyti
naudojimas ir kokybės pagal produkcijos vertę, kaip apibrėžta šio reglamento IV priede.
reikalavimai
Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios įtraukiamos į duomenis ir kurios nėra
ekonomiškai reikšmingos pridėtinės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičiaus atžvilgiu, galima nustatyti nulines (0) vertes, išskyrus kintamuosius 210101 (Vei
kiančių įmonių skaičius), 220101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius),
210301 (Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius) ir 220501 (Darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuojamose įmonėse).
Dėl NACE K sekcijos veiklos rūšių galima daryti prielaidą, kad kintamųjų 240102 iri 240302
(Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai) vertė nėra ekonomiškai reikšminga, todėl
galima pateikti kintamųjų 240102 ir 240302 nulines (0) vertes.
Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės, atsižvelgdamos į šalies sąlygas, gali tarpusavyje susitarti
dėl papildomų apytikrių reikšmių nustatymo NACE K sekcijos veiklos rūšims.
Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų
terminas

perdavimo T + 20 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.
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15 lentelė. Šalies lygmens užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių ir su jomis susijusių šalies įmonių, veikiančių
duomenis teikiančioje šalyje, verslo statistika

Kintamieji

210401. Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“
sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių skaičius
220601. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienyje kontroliuojančiosiose
įmonėse („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusiose šalies
įmonėse
250901. Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“
sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių grynoji apyvarta

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė – kintamiesiems 210401 (Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio
kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių skaičius) ir
220601 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienyje kontroliuojančiosiose
įmonėse („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusiose šalies
įmonėse).
Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų) – kintamajam 250901 (Užsienyje kontroliuojančiųjų
įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies
įmonių grynoji apyvarta).

Statistinė populiacija

Rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–S sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal įmonės veiklos rūšį
— NACE sekcijos;
— NACE skyrių suvestiniai duomenys:
— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30,
C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75,
N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88;
— NACE skyriai:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, namų ūkių, samdančių darbininkus, veiklą ir ekstrateritorinių
organizacijų ir įstaigų veiklą),
— paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą,
namų ūkių, samdančius darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).

Apytikrių
reikšmių K64 skyriuje kintamojo 250901 (Grynoji apyvarta) vertę galima apytikriai nustatyti pagal
naudojimas ir kokybės produkcijos vertę, kaip apibrėžta šio reglamento IV priede.
reikalavimai
Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios įtraukiamos į duomenis ir kurios nėra
ekonomiškai reikšmingos pridėtinės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičiaus atžvilgiu, galima nustatyti kintamojo 250901 (Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių
(„galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių
grynoji apyvarta) nulines (0) vertes.
Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės, atsižvelgdamos į šalies sąlygas, gali tarpusavyje susitarti
dėl papildomų apytikrių reikšmių nustatymo NACE K sekcijos veiklos rūšims.
Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.
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16 lentelė. Šalies lygmens prekybos prekėmis pagal įmonių charakteristikas verslo statistika
Kintamieji

210501. Prekes importuojančių įmonių skaičius
210502. Prekes eksportuojančių įmonių skaičius
240401. Įmonių vykdomo importo statistinė vertė
251101. Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė – kintamiesiems 210501 (Prekes eksportuojančių įmonių skaičius) ir 210502
(Prekes importuojančių įmonių skaičius).
Nacionalinė valiuta (vienetais) – kintamiesiems 240401 (Įmonių vykdomo importo statistinė
vertė) ir 251101 (Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė).

Statistinė populiacija

Visas prekių eksportas arba importas;
NACE A–U sekcijos

Suskirstymas

Kiekvienas suskirstymas pagal 1–11 punktus turi būti derinamas su toliau nurodytu geografiniu
suskirstymu.
Geografinis suskirstymas
— Pasauliniu lygmeniu
— Sąjungos vidaus
— Sąjungos išorės
1. Suskirstymas pagal veiklos rūšį
— Iš viso
— NACE sekcijos
— NACE skyriai
— NACE C, D, E ir G sekcijų grupės
— Nežinoma
2. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus
dydžio kategoriją
Veiklos rūšių suskirstymas:
— Iš viso
— NACE sekcijos
— NACE C ir G sekcijų skyriai
— Specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— Pramonė
— Kiti, išskyrus pramonę ir prekybą
— Nežinoma
Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją:
— Iš viso
— 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
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— 10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
— Nežinoma
3. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir papildomas geografinis suskirstymas
Veiklos rūšių suskirstymas:
— Iš viso
— NACE G sekcija
— Specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— Pramonė
— Kiti, išskyrus pramonę ir prekybą
— Nežinoma
Papildomas geografinis suskirstymas:
— Atskiros valstybės narės
— Svarbiausios Sąjungos išorės šalys partnerės ir zonos partnerės
4. Suskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio
kategoriją ir papildomas geografinis suskirstymas
Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją:
— Iš viso
— 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
— Nežinoma
Papildomas geografinis suskirstymas:
— Atskiros valstybės narės
— Svarbiausios Sąjungos išorės šalys partnerės ir zonos partnerės
5. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir šalių partnerių skaičių
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 3 punkte
Suskirstymas pagal šalių partnerių skaičių:
— Iš viso
— 1
— 2
— 3–5
— 6–9
— 10–14
— 15–19
— 20 ir daugiau
— Nežinoma
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6. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir prekybos koncentraciją (tik kintamiesiems 251101
(Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė) ir 240401 (Įmonių vykdomo importo statistinė
vertė))
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 3 punkte
Suskirstymas pagal prekybos koncentraciją:
— Iš viso
— Pirmasis penketas
— 10
— 20
— 50
— 100
— 500
— 1 000 įmonių
7. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir prekiautojo tipą
Duomenys teikiami dėl importo, eksporto ir dėl visos prekybos
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte
Suskirstymas pagal prekiautojo tipą:
— Iš viso
— Vienpusę prekybą vykdantys prekiautojai
— Abipusę prekybą vykdantys prekiautojai
— Visų tipų prekiautojai
8. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir eksporto intensyvumą (kokią apyvartos dalį sudaro ekspor
tas)
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte
Suskirstymas pagal eksporto intensyvumą:
— Iš viso
— Jokio eksporto (0)
— Nuo 0 iki mažiau nei 25
— Nuo 25 iki mažiau nei 50
— Nuo 50 iki mažiau nei 75
— 75 ar didesnė dalis
— Nežinoma
9. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir kontrolės tipą
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte
Suskirstymas pagal kontrolės tipą:
— Iš viso
— Nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, papildomas suskirstymas (jei turimi
duomenys):
— nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, neturinčios susijusių subjektų užsi
enyje,
— nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, turinčios susijusių subjektų užsi
enyje.
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— Užsienio kontroliuojamos įmonės
— Nežinoma
10. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir prekę (tik kintamiesiems 251101 (Įmonių vykdomo
eksporto statistinė vertė) ir 240401 (Įmonių vykdomo importo statistinė vertė))
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 2 punkte
Prekių suskirstymas:
— Iš viso
— CPA skyriaus lygmeniu C sekcijos 10–32 skyrių produktams
— CPA sekcijos lygmeniu A, B, C, D ir E sekcijų produktams
— Specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priede
— kiti CPA produktai
— Nežinoma
11. Prekybos populiacija
Duomenys teikiami dėl importo, eksporto ir dėl visos prekybos
Verslo registro duomenis atitinkančių prekybos duomenų dėl įmonių skaičiaus ir prekiautojų skaičiaus
suskirstymas konkrečiose prekiautojų populiacijos.
Verslo registro duomenis atitinkančių prekybos duomenų dėl statistinės vertės suskirstymas konkrečiose
prekiautojų populiacijose.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 12 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2022 m.

17 lentelė. Šalies lygmens prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas (STEC) verslo statistika – metiniai
duomenys
Kintamieji

240401. Įmonių vykdomo importo statistinė vertė
251101. Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Visas paslaugų, kuriomis prekiaujama tarp rezidentų ir nerezidentų, eksportas arba importas
NACE A–U sekcijos

Suskirstymas

Kiekvienas suskirstymas (pagal 1–3 punktus) turi būti derinamas su toliau nurodytu geografiniu suskirs
tymu.
Geografinis suskirstymas
— Pasauliniu lygmeniu
— Sąjungos vidaus
— Sąjungos išorės
1. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus
dydžio kategoriją
Veiklos rūšių suskirstymas:
— Iš viso
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Toliau nurodytam duomenų suskirstymui gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III
priedo B dalyje:
— NACE sekcijų suvestiniai duomenys:
— A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U
— NACE sekcijos:
— C, F, G, H, J, K, M, N
— Nežinoma
Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją:
— Iš viso
Toliau nurodytam duomenų suskirstymui gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III
priedo B dalyje:
— 0–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— Neprivaloma: 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— Neprivaloma: 10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
Nežinoma
2. Suskirstymas pagal veiklos rūšį, produkto rūšį ir papildomas geografinis suskirstymas
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte
Produktų suskirstymas:
— visos paslaugos
Toliau nurodytam duomenų suskirstymui gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III
priedo B dalyje:
— EBOPS 2010 pagrindiniai komponentai, kaip apibrėžta VI priedo 2 skirsnio 1 lentelėje
— Nežinoma
— Neprivaloma: EBOPS 2010 išsamūs 10.1, 10.2 ir 10.3 komponentai, kaip apibrėžta VI priedo 2
skirsnio 1 lentelėje
Neprivaloma: papildomas geografinis suskirstymas
Teikiamas tik dėl „visų paslaugų“:
— Atskiros ES valstybės narės
— Jungtinės Amerikos Valstijos
3. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir kontrolės tipą
Veiklos rūšių suskirstymas:
veiklos rūšių suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte.
Suskirstymas pagal kontrolės tipą:
— Iš viso
Toliau nurodytam duomenų suskirstymui gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III
priedo B dalyje:
— Nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės
Neprivaloma: papildomas suskirstymas (jei turimi duomenys):
— nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, neturinčios susijusių subjektų užsienyje
— nacionalinių subjektų kontroliuojamos įmonės, turinčios susijusių subjektų užsienyje.
— Užsienio kontroliuojamos įmonės
— Nežinoma
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perdavimo T + 18 mėn.

Apytikrių
reikšmių Turėtų būti naudojami metodai ir įvertinimai, rekomenduojami Eurostato ir EBPO parengtame
naudojimas ir kokybės Prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas statistikos rengėjų vadove (Compilers Guide
reikalavimai
for Statistics on Services Trade by Enterprise Characteristics). Šalys gali naudoti ir bet kokį kitą
lygiavertį metodą ar įvertinimą, laikydamosi MSITS 2010 principų ir Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2019/2152 4 straipsnio.
Visais atvejais taikomi metodai turėtų būti aiškiai apibūdinti metaduomenyse.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2022 m.

18 lentelė. Šalies lygmens vidaus MTP išlaidų verslo statistika

Kintamieji

230101. Vidaus MTP išlaidos

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Visi MTP vykdantys vienetai, priskiriami prie NACE A–U sekcijų

Suskirstymas

1. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių
— Iš viso visuose toliau išvardytuose sektoriuose:
— verslo įmonių sektorius,
— aukštojo mokslo sektorius,
— valdžios sektorius,
— Privatusis ne pelno sektorius
2. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir finansavimo šaltinį
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Finansavimo šaltinių suskirstymas
— Iš viso, įskaitant visus toliau išvardytus finansavimo šaltinius
— Verslo įmonių sektorius
— Valdžios sektorius
— Privatusis ne pelno sektorius
— Aukštojo mokslo sektorius
— Likusio pasaulio sektorius
— Užsienio verslo įmonės
— Užsienio įmonės, priklausančios tai pačiai grupei (tik verslo įmonių sektoriuje)
— Kitos užsienio įmonės (tik verslo įmonių sektoriuje)
— Europos Komisija
— Tarptautinės organizacijos
— Kiti šaltiniai
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3. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir MTP pobūdį (neprivalomas aukštojo mokslo sekto
riui ir bendriesiems duomenims (Iš viso))
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Suskirstymas pagal MTP pobūdį
— Fundamentiniai moksliniai tyrimai
— Taikomieji moksliniai tyrimai
— Eksperimentinė plėtra
4. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir sąnaudų rūšį
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Sąnaudų rūšių suskirstymas:
— einamosios sąnaudos (darbo sąnaudos ir kitos sąnaudos),
— kapitalo išlaidos.
5. Suskirstymas pagal veiklos rūšį (tik verslo įmonių sektoriui)
— Iš viso visos NACE A–U sekcijos;
— D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U sekcijų suvestiniai duomenys;
— A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T sekcijos;
— C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+
C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+
Q88 skyrių suvestiniai duomenys;
— C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27,
C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99
skyriai;
— NACE C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303,
C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 grupės;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— IRT iš viso,
— IRT gamyba,
— IRT paslaugos.
6. Suskirstymas pagal pramoninę paskirtį (tik verslo įmonių sektoriui) (neprivaloma)
Pramoninės paskirties suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 5 punkte
7. Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją
(tik verslo įmonių sektoriui)
Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorija:
— Iš viso, įskaitant visas toliau išvardytas dydžio kategorijas ir neprivalomąją 0–9 dydžio
kategoriją
— 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys (neprivaloma)
— 10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
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— 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
8. Suskirstymas pagal finansavimo šaltinį ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičiaus dydžio kategoriją (tik verslo įmonių sektoriui)
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Finansavimo šaltinių suskirstymas:
— Iš viso, įskaitant visus toliau išvardytus finansavimo šaltinius
— Verslo įmonių sektorius
— Valdžios sektorius
— Privatusis ne pelno sektorius
— Aukštojo mokslo sektorius
— Likusio pasaulio sektorius
Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategorija:
— Iš viso, įskaitant visas toliau išvardytas dydžio kategorijas ir neprivalomąją 0–9 dydžio
kategoriją
— 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys (neprivaloma)
— 10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys
— 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
9. Suskirstymas pagal pagrindinę mokslinių tyrimų ir plėtros sritį (tik valdžios ir aukštojo
mokslo sektoriams)
— Gamtos mokslai
— Inžinerija ir technologijos
— Medicinos ir sveikatos mokslai
— Žemės ūkio ir veterinarijos mokslai
— Socialiniai mokslai
— Humanitariniai mokslai ir menai
10. Suskirstymas pagal socialinį ekonominį tikslą (tik valdžios sektoriui) (neprivaloma)
Mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (NABS) skyrių lygmeniu
Duomenų
terminas

perdavimo Visi duomenų suskirstymai (išskyrus vykdymo sektorių suskirstymą):
kiekvienų lyginių metų galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
Kiekvienais metais
— Preliminarūs duomenys – T + 10 mėn.
— Galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.
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19 lentelė. Šalies lygmens MTP užimtumo verslo statistika
Kintamieji

230201. MTP darbuotojai
230202. Tyrėjai

Matavimo vienetas

Absoliučioji vertė

Statistinė populiacija

Visi MTP vykdantys vienetai, priskiriami prie NACE A–U sekcijų

Suskirstymas

1. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių
Pateikiami darbuotojų skaičiaus ir darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo
laiką, skaičiaus duomenys
— Iš viso visuose toliau išvardytuose sektoriuose
— Verslo įmonių sektorius
— Aukštojo mokslo sektorius
— Valdžios sektorius
— Privatusis ne pelno sektorius
2. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir profesiją
Tik kintamojo 230201 (MTP darbuotojai); pateikiami duomenys etato ekvivalentais
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Profesijų suskirstymas:
— Iš viso darbuotojų, dirbančių pagal visas toliau išvardytas profesijas
— Tyrėjai
— Kiti MTP darbuotojai
— Techniniai ir panašūs darbuotojai (neprivaloma)
— Kiti pagalbiniai darbuotojai (neprivaloma)
3. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir kvalifikaciją (neprivalomas)
Pateikiami duomenys etato ekvivalentais
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Kvalifikacijų suskirstymas:
— Iš viso, įskaitant visus toliau išvardytus kvalifikacijos lygius
— Mokslų daktarai (ISCED 2011 8 lygis)
— Kiti universitetiniai laipsniai ir kiti aukštojo mokslo diplomai (ISCED 2011 5, 6 ir 7
lygiai)
— Kitos kvalifikacijos
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4. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių, profesiją ir lytį
Tik kintamojo 230201 (MTP darbuotojai); pateikiami darbuotojų skaičiaus duomenys
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Profesijų suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 2 punkte
Suskirstymas pagal lytį:
— iš viso,
— moterys.
5. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių, kvalifikaciją ir lytį (neprivaloma)
Pateikiami darbuotojų skaičiaus duomenys
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Kvalifikacijų suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 3 punkte
Suskirstymas pagal lytį:
toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte
6. Suskirstymas pagal veiklos rūšį
Teikiami tik verslo įmonių sektoriaus duomenys; pateikiami darbuotojų skaičiaus ir
darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičiaus duomenys
— Iš viso visos NACE A–U sekcijos;
— D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U sekcijų suvestiniai duomenys;
— A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T sekcijos;
— C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+
C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+
Q88 skyrių suvestiniai duomenys;
— C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27,
C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99
skyriai;
— NACE C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303,
C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 grupės;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— IRT iš viso,
— IRT gamyba,
— IRT paslaugos.
7. Suskirstymas pagal pagrindinę mokslinių tyrimų ir plėtros sritį ir pagal lytį
Teikiami tik valdžios sektoriaus ir aukštojo mokslo sektoriaus duomenys
— Darbuotojų skaičius
— Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius (neprivaloma)
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Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Suskirstymas pagal pagrindinę mokslinių tyrimų ir plėtros sritį:
— Gamtos mokslai
— Inžinerija ir technologijos
— Medicinos ir sveikatos mokslai
— Žemės ūkio ir veterinarijos mokslai
— Socialiniai mokslai
— Humanitariniai mokslai ir menai
Suskirstymas pagal lytį:
toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte
8. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir lytį
Teikiami tik darbuotojų skaičiaus ir verslo įmonių sektoriaus duomenys
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Veiklos rūšių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 6 punkte
Suskirstymas pagal lytį:
toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte
9. Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją
Pateikiami darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičiaus ir tik verslo
įmonių sektoriaus duomenys
Suskirstymas pagal darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus dydžio kategoriją:
— 0–9 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys (neprivaloma),
— 10–49 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys,
— 50–249 darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys,
— 250 ir daugiau darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų.
Bendrieji verslo įmonių sektoriaus duomenys apima visas pirmiau išvardytas dydžio kategorijas,
įskaitant neprivalomąją 0–9 dydžio kategoriją.
10. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių ir lytį
Tik kintamojo 230202 (Tyrėjai); pateikiami duomenys:
— Darbuotojų skaičius
— Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius (neprivaloma)
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Suskirstymas pagal lytį:
toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte
11. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių, amžiaus grupę ir lytį (neprivaloma)
Tik kintamojo 230202 (Tyrėjai); pateikiami darbuotojų skaičiaus duomenys (vienetais)
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Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Verslo įmonių sektoriui ir privačiajam ne pelno sektoriui – neprivalomas
Amžiaus grupių suskirstymas:
— Iš viso, įskaitant visas toliau išvardytas amžiaus grupes
— < 25
— 25–34
— 35–44
— 45–54
— 55–64
— ≥ 65
Suskirstymas pagal lytį:
toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte
12. Suskirstymas pagal vykdymo sektorių, pilietybę ir lytį (neprivaloma)
Tik kintamojo 230202 (Tyrėjai); pateikiami darbuotojų skaičiaus duomenys (vienetais)
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Suskirstymas pagal pilietybę:
— Iš viso, įskaitant visas toliau išvardytas pilietybes ir pilietybės kategorijas
— Duomenis teikiančios šalies pilietybė
— Kitų ES valstybių narių pilietybė
— Kitų Europos šalių pilietybė
— Šiaurės Amerikos šalių pilietybė
— Centrinės ir Pietų Amerikos šalių pilietybė
— Azijos šalių pilietybė
— Afrikos šalių pilietybė
— Kita pilietybė
Suskirstymas pagal lytį:
toks pat kaip suskirstymas kaip 4 punkte
Duomenų
terminas

perdavimo Visi duomenų suskirstymai (išskyrus vykdymo sektorių suskirstymą):
kiekvienų lyginių metų galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.
Pagal vykdymo sektorių suskirstyti „tyrėjų“ ir „visų darbuotojų“ duomenys etato ekvivalentais:
Kiekvienais metais
— Preliminarūs duomenys – T + 10 mėn.
— Galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

L 271/56

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2020 8 18

20 lentelė. Šalies lygmens viešosiomis lėšomis finansuojamų MTP statistika

Kintamieji

230501. Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir plėtrai (VBAMTP)
230502. Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTP

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Visi MTP vykdantys vienetai, priskiriami prie NACE A–U sekcijų

Suskirstymas

1. Suskirstymas pagal VBAMTP socialinį ekonominį tikslą
Kintamojo 230501 (Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir plėtrai
(VBAMTP))
— Mokslo programų ir biudžetų analizės ir lyginimo nomenklatūros (NABS) kategorijos
— NABS pakategorės (neprivaloma)
2. Suskirstymas pagal VBAMTP finansavimo tvarką galutiniame biudžete (neprivaloma)
Kintamojo 230501 (Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir plėtrai
(VBAMTP))
— Projektų finansavimas
— Institucinis finansavimas
3. Suskirstymas pagal programos tipą/vykdytoją
Kintamojo 230502 (Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordi
nuojamiems MTP)
— Nacionaliniai įnašai tarpvalstybinių viešųjų MTP vykdytojams
— Nacionaliniai įnašai Europos masto tarpvalstybinėms viešosioms MTP programoms
— Nacionaliniai įnašai dvišalėms arba daugiašalėms viešosioms MTP programoms, sudary
toms tarp valstybių narių Vyriausybių (ir su šalimis kandidatėmis ir ELPA šalimis)

Duomenų
terminas

perdavimo Visi duomenų suskirstymai (suskirstymas pagal 1 punktą – galutiniame biudžete):
kasmet teikiami galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 12 mėn.
Suskirstymas pagal 1 punktą (preliminariame biudžete):
kasmet teikiami duomenys – T + 6 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

21 lentelė. Šalies lygmens įmonių vykdomų pirkimų verslo statistika

Kintamieji

240102. Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai
240103. Paslaugų, kurias teikia laikinieji darbuotojai, sąnaudos
240104. Ilgalaikės nuomos ir veiklos nuomos sąnaudos (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip
apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)
240105. Energinių produktų pirkimai (D, E ir F sekcijoms gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip
apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)
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240106. Mokėjimai subrangovams (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A
dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Kintamojo 240102 (Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai): rinkos gamintojai pagal
NACE B–J, L–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.
Kintamojo 240103 (Paslaugų, kurias teikia laikinieji darbuotojai, sąnaudos): rinkos gamintojai
pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.
Kintamųjų 240104 (Ilgalaikės nuomos ir veiklos nuomos sąnaudos) ir 240106 (Mokėjimai
subrangovams): rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.
Kintamojo 240105 (Energijos pirkimai): rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B
dalyje)
Kintamųjų 240102 (Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai) ir 240103 (Paslaugų,
teikiamų samdant laikinuosius darbuotojus, sąnaudos):
— NACE B–J, L–N ir P–R sekcijose: sekcijos, skyriai, grupės ir klasės;
— tik kintamajam 240103, NACE K sekcijoje: sekcija, skyriai, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1,
65.2, 65.3 grupės ir 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 ir 65.30 klasės;
— 95 ir 96 skyriuose: skyriai, grupės ir klasės;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— Pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
veiklą ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą) (kintamojo 240102 atveju šis
specialus suvestinis rodiklis neapims K sekcijos),
— IRT iš viso,
— IRT gamyba,
— IRT paslaugos,
— gamyba naudojant pažangiąsias ir vidutinio pažangumo technologijas (neprivaloma),
— gamyba naudojant pažangiąsias technologijas,
— gamyba naudojant vidutinio pažangumo technologijas,
— gamyba naudojant nepažangias ir vidutiniškai mažo pažangumo technologijas (nepri
valoma),
— gamyba naudojant vidutiniškai mažo pažangumo technologijas,
— gamyba naudojant nepažangias technologijas,
— informacijos sektorius,
— su kompiuteriais susijusios paslaugos,
— visos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),
— žinioms imlios pažangiųjų technologijų paslaugos,
— žinioms imlios rinkos paslaugos,
— žinioms imlios finansinės paslaugos,
— kitos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),
— žinioms imli veikla – verslo pramonės sektoriai,
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— žinioms imli veikla (neprivaloma),
— turizmo pramonė (iš viso) (neprivaloma),
— turizmo pramonė (daugiausia turizmas) (neprivaloma),
— turizmo pramonė (iš dalies turizmas) (neprivaloma),
— turizmo pramonė – transportas (iš viso) (neprivaloma),
— turizmo pramonė – sausumos transportas (neprivaloma),
— turizmo pramonė – vandens transportas (neprivaloma),
— turizmo pramonė – apgyvendinimo paslaugos (neprivaloma),
— turizmo pramonė – maistas ir gėrimai (iš viso) (neprivaloma),
— turizmo pramonė – automobilių ir kitokia nuoma (iš viso) (neprivaloma),
— paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą,
narystės organizacijų, namų ūkių, samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organi
zacijų ir įstaigų veiklą).
Kintamųjų 240104 (Ilgalaikės nuomos ir veiklos nuomos sąnaudos) ir 240106 (Mokė
jimai subrangovams) (NACE B–F sekcijos):
NACE sekcijos ir skyriai.
Kintamojo 240105 (Energinių produktų pirkimai):
— NACE B, C ir F sekcijose: sekcijos, skyriai, grupės ir klasės
— NACE D ir E sekcijose: sekcijos ir skyriai
Apytikrių
reikšmių Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios nėra ekonomiškai reikšmingos pridėtinės
naudojimas ir kokybės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus atžvilgiu, galima pateikti
reikalavimai
nulines (0) vertes.
Dėl NACE K sekcijos veiklos rūšių galima daryti prielaidą, kad kintamojo 240102 (Perparduoti
skirtų prekių ir paslaugų pirkimai) vertė nėra ekonomiškai reikšminga, todėl galima pateikti
kintamojo 240102 nulines (0) vertes.
Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.

Duomenų
terminas

perdavimo T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2023 m. – kintamajam 240106 (Mokėjimai subrangovams)
2021 m. – visiems kitiems kintamiesiems

22 lentelė. Šalies lygmens įmonių atsargų pokyčių verslo statistika

Kintamieji

240201. Prekių atsargų pokytis (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A
dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)
240202. Pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų pokytis
240203. Perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip
apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)
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Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Kintamojo 240202 (Pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų pokytis): rinkos
gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.
Kintamųjų 240201 (Prekių atsargų pokytis) ir 240203 (Perparduoti skirtų prekių atsargų
pokytis): rinkos gamintojai pagal NACE G sekciją.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį
(Gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)
Kintamojo 240202 (Pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų pokytis)
(NACE B–F sekcijos):
NACE sekcijos, skyriai, grupės ir klasės
Kintamųjų 240201 (Prekių atsargų pokytis) ir 240203 (Perparduoti skirtų prekių atsargų
pokytis) (NACE G sekcija):
NACE sekcija ir skyriai

Apytikrių
reikšmių Tais atvejais, kai rengiant konkrečios potemės duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
naudojimas ir kokybės kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
reikalavimai
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

23 lentelė. Šalies lygmens įmonių grynosios apyvartos, suskirstytos pagal produktus ir kliento rezidavimo vietą,
verslo statistika
Kintamieji

250112. Grynoji apyvarta pagal kliento rezidavimo vietą (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip
apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu: konkrečioms grupėms ir klasėms
1 % taisyklė taikoma atitinkamo skyriaus lygmeniu)
250113. Grynoji apyvarta pagal produktus (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III
priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių
asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu: konkrečioms grupėms ir klasėms 1 % taisyklė
taikoma atitinkamo skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Apimamos veiklos rūšys: rinkos gamintojai pagal NACE 62, 78 skyrius ir 58.2, 63.1, 69.1,
69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 grupes
Apimamos dydžio kategorijos: tik įmonės, turinčios daugiau kaip 20 darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų

Suskirstymas

Gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje
Kintamojo 250113 (Grynoji apyvarta pagal produktus)
1. Suskirstymas pagal produktus
CPA klasifikacija pagal NACE 62 skyrių ir 58.2 ir 63.1 grupes (Kompiuterių paslaugos): iš viso,
58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09,
63.11, 63.12, 95.11, perpardavimas (turėtų būti įtrauktas visas programinės įrangos, kuri nėra
sukurta pačios įmonės, perpardavimas (didmeninis ir mažmeninis) ir aparatinės įrangos, kuri
nėra pagaminta pačios įmonės, perpardavimas), taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
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CPA klasifikacija pagal NACE 69.1 grupę (Teisinės paslaugos): iš viso, 69.10.11, 69.10.12,
69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, taip pat kiti, niekur
kitur nepriskirti, produktai
CPA klasifikacija pagal NACE 69.2 grupę (Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos
mokesčių klausimais): iš viso, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29,
69.20.3, 69.20.4, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
CPA klasifikacija pagal NACE 70.2 grupę (Konsultacinė valdymo veikla): iš viso, 70.21.1,
70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2,
70.22.3, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
CPA klasifikacija pagal NACE 71.11 klasę (Architektūros veikla): iš viso, 71.11.1, 71.11.2,
71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti,
produktai
CPA klasifikacija pagal NACE 71.12 klasę (Inžinerijos paslaugos ir susijusios techninės konsul
tacijos): iš viso, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16,
71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti,
produktai
CPA klasifikacija pagal NACE 71.2 grupę (Techninis tikrinimas ir analizė):
iš viso, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, taip pat kiti, niekur kitur
nepriskirti, produktai
CPA klasifikacija pagal NACE 73.1 grupę (Reklama): iš viso, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12,
73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, taip pat
kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
CPA klasifikacija pagal NACE 73.2 grupę (Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa): iš
viso, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, taip pat kiti, niekur
kitur nepriskirti, produktai
CPA klasifikacija pagal NACE 78 skyrių (Įdarbinimo veikla): iš viso, 78.10.1, 78.10.11,
78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19,
78.30.1, taip pat kiti, niekur kitur nepriskirti, produktai
Kintamojo 250112 (Grynoji apyvarta pagal kliento rezidavimo vietą)
2. Suskirstymas pagal kliento rezidavimo vietą
Iš viso
— Rezidentai (kaip apibrėžta 2010 m. ESS 1.62 dalyje)
— Nerezidentai
— ES vidaus
— ES išorės
Apytikrių
reikšmių Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
naudojimas ir kokybės kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
reikalavimai
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m. – NACE 62 ir 78 skyriams ir 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 ir 73.2 grupėms
2022 m. – NACE 69.1, 69.2 ir 70.2 grupėms

24 lentelė. Šalies lygmens įmonių grynosios apyvartos, suskirstytos pagal plačias veiklos rūšių grupes, verslo
statistika
Kintamieji

250102. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramonės veiklos grynoji apyvarta
250103. Pramonės veiklos grynoji apyvarta
250104. Pramonės veiklos, išskyrus statybą, grynoji apyvarta
250105. Statybų grynoji apyvarta
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250106. Paslaugų veiklos grynoji apyvarta
250107. Prekybos (pirkimo ir perpardavimo) ir tarpininkavimo veiklos grynoji apyvarta
250108. Pastatų statybos grynoji apyvarta
250109. Civilinės inžinerijos veiklos grynoji apyvarta
(visiems kintamiesiems gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1
skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi,
NACE skyriaus lygmeniu)
Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Kintamojo 250102 (Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramonės veiklos grynoji
apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE G sekciją.
Kintamųjų 250104 (Pramonės veiklos, išskyrus statybą, grynoji apyvarta), 250105 (Statybų
grynoji apyvarta), 250108 (Pastatų statybos grynoji apyvarta) ir 250109 (Civilinės inžinerijos
veiklos grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE F sekciją.
Kintamojo 250103 (Pramonės veiklos grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE B–E
sekcijas.
Kintamųjų 250106 (Paslaugų veiklos grynoji apyvarta) ir 250107 (Prekybos (pirkimo ir perpar
davimo) ir tarpininkavimo veiklos grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE B–G sekci
jas.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį
Veiklos rūšių suskirstymas:
NACE sekcijos ir skyriai

Apytikrių
reikšmių Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
naudojimas ir kokybės kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
reikalavimai
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2022 m. – NACE 2 red. 47 skyriaus duomenims
2025 m. – NACE 2 red. 45 skyriaus duomenims
2023 m. – visai kitai veiklai

25 lentelė. Šalies lygmens įmonių, suskirstytų pagal apyvartos tipą, verslo statistika
Kintamieji

250110. Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji apyvarta
250111. Subrangos veiklos grynoji apyvarta
(visiems kintamiesiems gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1
skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi,
NACE skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Kintamojo 250110 (Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji apyvarta):
rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas.
Kintamojo 250111 (Subrangos veiklos grynoji apyvarta): rinkos gamintojai pagal NACE F
sekciją.
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Suskirstymas pagal veiklos rūšį
Kintamojo 250111 (Subrangos veiklos grynoji apyvarta): NACE sekcijos ir skyriai
Kintamojo 250110 (Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji apyvar
ta): NACE grupė

Apytikrių
reikšmių Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
naudojimas ir kokybės kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
reikalavimai
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m. – kintamajam 250110 (Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji
apyvarta);
2023 m. – kintamajam 250111 (Subrangos veiklos grynoji apyvarta)

26 lentelė. Šalies lygmens pramonės produkcijos verslo statistika
251001. Parduota produkcija

Kintamieji

251002. Produkcija vykdant subrangos operacijas
251003. Faktinė produkcija
Matavimo vienetas

Kintamojo 251001 (Parduota produkcija): nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų) ir (išskyrus
pramonės paslaugas) kiekis, kaip apibrėžta PRODCOM sąraše, galiojančiame ataskaitinio laiko
tarpio pabaigoje.
Kintamojo 251002 (Produkcija vykdant subrangos operacijas): (išskyrus pramonės paslaugas)
nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų) ir kiekis, kaip apibrėžta PRODCOM sąraše, galiojan
čiame ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
Kintamojo 251003 (Faktinė produkcija): kiekis, kaip apibrėžta PRODCOM sąraše, galiojan
čiame ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Statistinė populiacija

PRODCOM sąrašo produktai pagal CPA 05–33 skyrius (išimtys nustatomos pagal PRODCOM
sąrašą).
Kintamajam 251001 (Parduota produkcija) PRODCOM pozicijos pogrupis yra pramonės
paslaugos.
Kintamųjų 251002 (Produkcija vykdant subrangos operacijas) ir 251003 (Faktinė produkcija)
duomenys turi būti pateikti PRODCOM sąrašo produktų pogrupio (nustatyto PRODCOM
sąraše) lygmeniu.
Gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta šio reglamento III priedo B dalyje, ir 1 %
taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis produkcija CPA klasės lygme
niu

Suskirstymas

Suskirstymas pagal produktus
PRODCOM sąrašas, galiojantis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Apytikrių
reikšmių Turi būti pakankamas reprezentatyvumas CPA klasės lygmeniu.
naudojimas ir kokybės
reikalavimai
Duomenų
terminas

perdavimo T + 6 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.
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27 lentelė. Šalies lygmens įmonių investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą verslo statistika

Kintamieji

260102. Bendrosios investicijos į žemę
260103. Bendrosios investicijos į esamų pastatų įsigijimą
260104. Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir gerinimą
260105. Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius
(visiems kintamiesiems, išskyrus kintamąjį 260105 (Bendrosios investicijos į mašinas ir įren
ginius), gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis
grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus
lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Kintamojo 260105 (Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius): rinkos gamintojai pagal
NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius.
Kintamųjų 260102 (Bendrosios investicijos į žemę), 260103 (Bendrosios investicijos į esamų
pastatų įsigijimą) ir 260104 (Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir gerinimą): rinkos
gamintojai pagal NACE B–G sekcijas.

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį:
(gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje)
Kintamojo 260105 (bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius) (NACE B–N ir P–R
sekcijos ir S95 ir S96 skyriai)
— NACE B–J, L–N ir P–R sekcijose: NACE sekcijos, skyriai, grupės ir klasės;
— NACE K sekcijoje: NACE sekcija, skyriai, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 grupės,
64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30 klasės;
— S95 ir S96 skyriuose: NACE skyriai, grupės ir klasės;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą),
— IRT iš viso,
— IRT gamyba,
— IRT paslaugos,
— gamyba naudojant pažangiąsias ir vidutinio pažangumo technologijas (neprivaloma),
— gamyba naudojant pažangiąsias technologijas,
— gamyba naudojant vidutinio pažangumo technologijas,
— gamyba naudojant nepažangias ir vidutiniškai mažo pažangumo technologijas (nepri
valoma),
— gamyba naudojant vidutiniškai mažo pažangumo technologijas,
— gamyba naudojant nepažangias technologijas,
— informacijos sektorius,
— su kompiuteriais susijusios paslaugos,
— visos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),
— žinioms imlios pažangiųjų technologijų paslaugos,
— žinioms imlios rinkos paslaugos,
— žinioms imlios finansinės paslaugos,
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— kitos žinioms imlios paslaugos (neprivaloma),
— žinioms imli veikla – verslo pramonės sektoriai,
— žinioms imli veikla (neprivaloma),
— turizmo pramonė (iš viso) (neprivaloma),
— turizmo pramonė (daugiausia turizmas) (neprivaloma),
— turizmo pramonė (iš dalies turizmas) (neprivaloma),
— turizmo pramonė – transportas (iš viso) (neprivaloma),
— turizmo pramonė – sausumos transportas (neprivaloma),
— turizmo pramonė – vandens transportas (neprivaloma),
— turizmo pramonė – apgyvendinimo paslaugos (neprivaloma),
— turizmo pramonė – maistas ir gėrimai (iš viso) (neprivaloma),
— turizmo pramonė – automobilių ir kita nuoma (iš viso) (neprivaloma).
Kintamųjų 260102 (Bendrosios investicijos į žemę), 260103 (Bendrosios investicijos į
esamų pastatų ir statinių įsigijimą) ir 260104 (Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir
gerinimą) (tik NACE B–G sekcijos): NACE sekcijos ir skyriai.
Apytikrių
reikšmių Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios nėra ekonomiškai reikšmingos pridėtinės
naudojimas ir kokybės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus atžvilgiu, galima pateikti
reikalavimai
nulines (0) vertes.
Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

28 lentelė. Šalies lygmens investicijų į ilgalaikį nematerialųjį turtą verslo statistika
Kintamieji

260107. Investicijos į programinės įrangos pirkimą (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip
apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta ir darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičiumi, NACE skyriaus lygmeniu)

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Rinkos gamintojai pagal NACE B–F sekcijas

Suskirstymas

Suskirstymas pagal veiklos rūšį
NACE sekcijos ir skyriai

Apytikrių
reikšmių Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
naudojimas ir kokybės kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
reikalavimai
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.
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29 lentelė. Regioninė vietinių vienetų verslo statistika
Kintamieji

310101. Vietinių vienetų skaičius (neprivalomas dėl NACE K sekcijos)
320101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius vietiniuose vienetuose
320301. Atlygiai ir mėnesinės algos vietiniuose vienetuose

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta – kintamajam 320301 (Atlygiai ir mėnesinės algos vietiniuose vienetuose);
absoliutieji skaičiai – kitiems kintamiesiems

Statistinė populiacija

Rinkos gamintojų pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius vietiniai vienetai
(neprivaloma dėl NACE K sekcijos kintamajam 310101 (Vietinių vienetų skaičius))

Suskirstymas

Suskirstymas pagal regioną ir veiklos rūšį
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Regioninis suskirstymas:
NUTS 0–2 lygiai (1)
Veiklos rūšių suskirstymas:
NACE sekcijos ir skyriai

Apytikrių
reikšmių Tais atvejais, kai rengiant konkretaus kintamojo duomenis naudojami pirminiai duomenys apie
naudojimas ir kokybės kai kuriuos statistinius vienetus yra finansinių metų duomenys ir tų duomenų neįmanoma
reikalavimai
perskaičiuoti į kalendorinių metų duomenis, tų statistinių vienetų kalendorinių metų duomenis
galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų duomenis.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 18 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

(1) Regioniniai duomenys pagal NUTS klasifikatorių, taikytiną tuo metu, kai reikia perduoti duomenis pagal šį reglamentą; atliekant
praėjusių ataskaitinių metų duomenų patikslinimus reikėtų naudoti NUTS klasifikatorių, taikytiną teisiškai nustatyto tų duomenų
perdavimo termino pabaigoje.

30 lentelė. Regioninė įmonių verslo statistika
Kintamieji

310102. Veikiančių įmonių skaičius
310201. Įsteigtos įmonės
310202. Veiklą nutraukusios įmonės
310203. Veiklą tęsiančios įmonės (veiklos tęsimas tik 3 kalendorinius metus)
310104. Sparčiai augančių įmonių skaičius
310103. Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius
310204. Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją
310205. Įmonės, nebeturinčios darbuotojų
310206. Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją (tik tos įmonės, kurios tęsia
veiklą trejus kalendorinius metus)
320102. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius
320103. Darbuotojų skaičius
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320201. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
320202. Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
320203. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse
320204. Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse
320205. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse (tik
tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)
320206. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų
įsteigimo metais (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)
320104. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną
darbuotoją
320105. Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją
320207. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį
darbuotoją
320208. Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją
320209. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose
darbuotojų
320210. Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų
320211. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius
metus)
320212. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą
trejus kalendorinius metus)

Matavimo vienetas

Absoliutieji skaičiai

Statistinė populiacija

Rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–R sekcijas ir S95 ir S96 skyrius

Suskirstymas

1. Suskirstymas pagal regioną ir veiklos rūšį
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Regioninis suskirstymas: NUTS 0–3 lygiai
Veiklos rūšių suskirstymas:
— NACE sekcijų suvestiniai duomenys:
— B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96
— NACE sekcijos:
— F, G, H, I, J
— Specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priede:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, narystės organizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus,
veiklą ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).
2. Suskirstymas pagal regioną ir darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Regioninis suskirstymas: NUTS 0–3 lygiai
Suskirstymas pagal darbuotojų skaičiaus dydžio kategoriją: iš viso, 0 darbuotojų, 1–9 darbuotojai, 10
ir daugiau darbuotojų,
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(nulinė (0) dydžio kategorija netinka kintamiesiems 310103 (Įmonių, turinčių bent vieną
darbuotoją, skaičius), 310204 (Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją), 310205 (Įmonės,
nebeturinčios darbuotojų), 310206 (Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją
(tik tos įmonės, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)), 320104 (Darbuotojų ir sava
rankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją), 320105 (Dar
buotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją), 320207 (Darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją), 320208 (Darbuo
tojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją), 320209 (Darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų), 320210 (Darbuotojų skaičius
įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų), 320211 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją (tik tose įmonėse, kurios
tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)) ir 320212 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių
asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo
metais (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus))
Duomenų
terminas

perdavimo Preliminarūs duomenys: kintamųjų 310202 (Veiklą nutraukusios įmonės), 310205 (Įmonės,
nebeturinčios darbuotojų), 320203 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius
veiklą nutraukusiose įmonėse), 320204 (Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse),
320209 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose
darbuotojų) ir 320210 (Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų) – T + 22
mėn.
Galutiniai ir patvirtinti duomenys: T + 22 mėn., išskyrus kintamuosius 310202 (Veiklą nutrau
kusios įmonės), 310205 (Įmonės, nebeturinčios darbuotojų), 320203 (Darbuotojų ir savaran
kiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse), 320204 (Darbuotojų skaičius
veiklą nutraukusiose įmonėse), 320209 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius
įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų) ir 320210 (Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose
darbuotojų), kurių duomenų perdavimo terminas yra T + 34 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

31 lentelė. Regioninė MTP išlaidų verslo statistika
Kintamieji

330101. Vidaus MTP išlaidos

Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Visi MTP vykdantys vienetai, priskiriami prie NACE A–U sekcijų

Suskirstymas

Suskirstymas pagal regioną ir vykdymo sektorių
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Regioninis suskirstymas:
NUTS 1 ir 2 lygiai
Vykdymo sektorių suskirstymas:
— Iš viso visuose toliau išvardytuose sektoriuose
— Verslo įmonių sektorius
— Aukštojo mokslo sektorius
— Valdžios sektorius
— Privatusis ne pelno sektorius

Duomenų
terminas

perdavimo Visos suskirstymo kategorijos:

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

kiekvienų lyginių metų galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.
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32 lentelė. Regioninė MTP užimtumo verslo statistika
Kintamieji

330201. MTP darbuotojai
330202. Tyrėjai

Matavimo vienetas

Absoliutieji skaičiai

Statistinė populiacija

Visi MTP vykdantys vienetai, priskiriami prie NACE A–U sekcijų

Suskirstymas

1. Suskirstymas pagal regioną ir vykdymo sektorių
Pateikiami darbuotojų skaičiaus ir darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo
laiką, skaičiaus duomenys
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Regioninis suskirstymas:
NUTS 1 ir 2 lygiai
Vykdymo sektorių suskirstymas:
— Iš viso visuose toliau išvardytuose sektoriuose
— Verslo įmonių sektorius
— Aukštojo mokslo sektorius
— Valdžios sektorius
— Privatusis ne pelno sektorius
2. Suskirstymas pagal regioną, vykdymo sektorių ir lytį (neprivaloma)
Kintamojo 330201 (MTP darbuotojai) duomenys pateikiami kaip darbuotojų skaičiaus
(vienetais) duomenys. Kintamojo 330202 (Tyrėjai) duomenys pateikiami kaip darbuo
tojų skaičiaus – vienetais ir etato ekvivalentais – duomenys.
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Regioninis suskirstymas:
NUTS 1 ir 2 lygiai
Vykdymo sektorių suskirstymas:
toks pat kaip suskirstymas kaip 1 punkte
Suskirstymas pagal lytį:
— iš viso,
— moterys.

Duomenų
terminas

perdavimo Visos suskirstymo kategorijos:

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

kiekvienų lyginių metų galutiniai ir patvirtinti duomenys – T + 18 mėn.

33 lentelė. Tarptautinės veiklos statistika – duomenis teikiančios šalies institucinių vienetų vykdoma įmonių
užsienyje kontrolė
Kintamieji

410101. Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies institu
ciniai vienetai, skaičius
420101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse užsienyje, kurių
galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai
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420201. Išmokų darbuotojams sąnaudos įmonėse užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo
duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai (gali būti taikoma 1 % taisyklė, kaip apibrėžta
III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvestiniams NACE B–N ir P–S
sekcijų duomenims)
430101. Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies institu
ciniai vienetai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą (gali būti taikoma 1 % taisyklė,
kaip apibrėžta III priedo A dalies 1 skirsnyje, remiantis grynąja apyvarta arba darbuotojų ir
savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, atitinkamu NACE A*38 lygmeniu suvestiniams
NACE B–N ir P–S sekcijų duomenims)
440101. Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies institu
ciniai vienetai, grynoji apyvarta
Matavimo vienetas

Kintamųjų 410101 (Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios
šalies instituciniai vienetai, skaičius) ir 420101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičius įmonėse užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies institu
ciniai vienetai) – absoliučioji vertė;
kitų kintamųjų – nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų).

Statistinė populiacija

Visų kintamųjų: rinkos gamintojai pagal NACE B–N ir P–S sekcijas užsienyje (turėtų apimti visų
duomenis teikiančios šalies galutinių kontroliuojančių institucinių vienetų su užsieniu susijusias
įmones)

Suskirstymas

Duomenys bus teikiami išsamiai išskaidyti pagal rezidavimo šalį ir pagal įmonės užsienyje
vykdomą veiklą.
1. Suskirstymas pagal veiklos rūšį ir geografinis suskirstymas
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Veiklos rūšių suskirstymas:
— NACE sekcijos;
— NACE skyrių suvestiniai duomenys:
— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30,
C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75,
N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88;
— NACE skyriai:
— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;
— specialūs suvestiniai duomenys, kaip apibrėžta šio reglamento II priedo B dalyje:
— pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį
socialinį draudimą, namų ūkių, samdančių darbininkus, veiklą ir ekstrateritorinių
organizacijų ir įstaigų veiklą),
— paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą,
namų ūkių, samdančius darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą).
Geografinis suskirstymas
Geog. 2 lygis, kaip apibrėžta įgyvendinimo akte pagal Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio
1 dalies d punktą
2. Geografinis suskirstymas
Geog. 3 lygis, kaip apibrėžta įgyvendinimo akte pagal Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio
1 dalies d punktą

Apytikrių
reikšmių K64 skyriuje kintamojo 440101 (Grynoji apyvarta) vertę galima apytikriai nustatyti pagal
naudojimas ir kokybės produkcijos vertę, kaip apibrėžta šio reglamento IV priede.
reikalavimai
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Dėl NACE 642, 643 ir 653 veiklos rūšių, kurios įtraukiamos į duomenis ir kurios nėra
ekonomiškai reikšmingos pridėtinės vertės ir darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų
skaičiaus atžvilgiu, galima nustatyti nulines (0) vertes, išskyrus kintamuosius 410101 (Įmonių
užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai, skai
čius) ir 420101 (Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse užsienyje,
kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai).
Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės, atsižvelgdamos į šalies sąlygas, gali tarpusavyje susitarti
dėl papildomų apytikrių reikšmių nustatymo NACE K sekcijos veiklos rūšims.
Tais atvejais, kai finansinių metų duomenų neįmanoma perskaičiuoti į kalendorinių metų
duomenis, kalendorinių metų duomenis galima apytikriai nustatyti pagal finansinių metų
duomenis.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 20 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2021 m.

34 lentelė. Tarptautinės veiklos statistika. Sąjungos vidaus prekyba prekėmis – išsamūs duomenys

Kintamieji

450101a. Sąjungos vidaus prekių eksporto statistinė vertė – išsamūs duomenys
450101b. Sąjungos viduje eksportuojamų prekių kiekis – išsamūs duomenys
450102a. Sąjungos vidaus prekių importo statistinė vertė – išsamūs duomenys
450102b. Sąjungos viduje importuojamų prekių kiekis – išsamūs duomenys

Matavimo vienetas

Statistinės vertės: vertės nacionaline valiuta (vienetais)
Kiekis:
— grynoji masė (kg);
— kiekis, išreikštas papildomais vienetais: kur taikoma, pagal Kombinuotąją nomenklatūrą,
galiojančią ataskaitiniu laikotarpiu (atitinkamas matavimo vienetas).

Statistinė populiacija

Visas prekių eksportas ar importas

Suskirstymas

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal toliau nurodytą suskirstymą; papildomai sujungus su
duomenimis, suskirstytais pagal transporto rūšį pasienyje (neprivaloma)
Suskirstymas pagal prekes
Suskirstymas Kombinuotosios nomenklatūros 8 skaitmenų kodo lygmeniu, išskyrus:
(1) į laivus ir orlaivius tiekiamas prekes, kaip nurodyta V priedo 22 skirsnio 1 dalies a punkte,
ir į jūroje esančius įrenginius tiekiamas prekes, kaip nurodyta V priedo 23 skirsnio 1 dalies
b punkte, kurios gali būti skirstomos į:
a) prekes pagal Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, 1–24
skyrius,
b) prekes pagal Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, 27
skyrių,
c) kitur suklasifikuotas prekes;
(2) motorinių transporto priemonių ir orlaivių dalis, kaip nurodyta V priedo 31 skirsnio 4
dalyje, ir sukomplektuotų pramonės gamyklos įrenginių sudedamąsias dalis, nurodytas V
priedo 31 skirsnio 5 dalyje, kurios suskirstomos Kombinuotosios nomenklatūros skyrių
lygmeniu.
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Suskirstymas pagal valstybę narę partnerę ir kilmės šalį
Eksportui:
paskirties valstybė narė ir kilmės šalis
Importui:
valstybė narė siuntėja; kilmės šalis (neprivaloma)
Duomenys apie valstybes nares partneres ir kilmės šalį koduojami pagal šalių ir teritorijų
nomenklatūrą, naudojamą Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikai.
Suskirstymas pagal sandorio pobūdį
Duomenys apie sandorio pobūdį pateikiami pagal šio priedo C dalies 1 lentelėje nurodytą
suskirstymą.
Valstybės narės naudoja A skiltyje pateiktus kodus arba kodų numerių A skiltyje ir jų poskyrių
B skiltyje kombinaciją.
Suskirstymas pagal transporto rūšį pasienyje (neprivaloma)
Kai pateikiami duomenys apie transporto rūšį, jie pateikiami pagal šio priedo C dalies 2
lentelėje nurodytą suskirstymą.
Apytikrių
reikšmių 1. Valstybės narės parengia (kai reikia, naudodamos įverčius) kiekvieno mėnesinio ataskaitinio
naudojimas ir kokybės
laikotarpio statistinius duomenis, apimančius jų visą Sąjungos vidaus prekių eksportą ir
reikalavimai
importą. Naudojami įverčiai atitinkamai pažymimi ir Eurostatui perduodami suskirstyti
bent pagal partnerę valstybę narę ir prekės kodą Kombinuotosios nomenklatūros, galiojan
čios ataskaitiniu laikotarpiu, skyriaus lygmeniu.
2. Nedarant poveikio šio reglamento 10 straipsnio 5 dalies nuostatai, valstybės narės pateikia
Komisijai (Eurostatui) konfidencialiais pripažintus duomenis, kad juos būtų galima paskelbti
bent skyriaus lygmeniu suskirstant prekes pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, su sąlyga, kad
tai darant būtų užtikrinamas konfidencialumas.
3. Tuo atveju, kai tam tikra informacija yra karinė paslaptis, remiantis valstybėse narėse
galiojančia apibrėžtimi, valstybės narės gali pateikti mažiau išsamią informaciją negu nuro
dyta šioje lentelėje. Tačiau Komisijai (Eurostatui) pateikiami bent duomenys apie bendrą
eksporto ir importo mėnesio statistinę vertę.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 70 d.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2022 m. sausio mėn.

Kai tikslinami Komisijai (Eurostatui) jau pateikti mėnesio rezultatai, valstybės narės pateikia
patikslintus rezultatus ne vėliau kaip kitą mėnesį po to, kai tapo prieinami patikslinti duome
nys.

35 lentelė. Tarptautinės veiklos statistika. Sąjungos išorės prekių importas ir eksportas – išsamūs duomenys
Kintamieji

450201a. Sąjungos išorės prekių eksporto statistinė vertė – išsamūs duomenys
450201b. Iš Sąjungos eksportuojamų prekių kiekis – išsamūs duomenys
450202a. Sąjungos išorės prekių importo statistinė vertė – išsamūs duomenys
450202b. Į Sąjungą iš išorės importuojamų prekių kiekis – išsamūs duomenys

Matavimo vienetas

Statistinės vertės: vertės nacionaline valiuta (vienetais)
Kiekis:
— grynoji masė (kg);
— kiekis, išreikštas papildomais vienetais: kur taikoma, pagal Kombinuotąją nomenklatūrą,
galiojančią ataskaitiniu laikotarpiu (atitinkamas matavimo vienetas).
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Statistinė populiacija

Visas prekių eksportas ar importas

Suskirstymas

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal toliau nurodytą suskirstymą.

2020 8 18

Suskirstymas pagal prekes
Eksportui: suskirstymas Kombinuotosios nomenklatūros 8 skaitmenų kodo lygmeniu, išskyrus:
(1) į laivus ir orlaivius tiekiamas prekes, kaip nurodyta V priedo 22 skirsnio 1 dalies a punkte,
ir į jūroje esančius įrenginius tiekiamas prekes, kaip nurodyta V priedo 23 skirsnio 1 dalies
b punkte, kurios gali būti skirstomos į:
a) prekes pagal Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, 1–24
skyrius,
b) prekes pagal Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, 27
skyrių,
c) kitur suklasifikuotas prekes;
(2) sukomplektuotų pramonės gamyklos įrenginių sudedamąsias dalis, nurodytas V priedo 31
skirsnio 5 dalyje, kurios suskirstomos Kombinuotosios nomenklatūros skyrių lygmeniu.
Importui: suskirstymas pagal TARIC subpozicijas (10 skaitmenų lygmeniu), išskyrus:
(1) specifines prekes ar prekių gabenimą, kaip nurodyta V priedo III skyriuje. Išskyrus 23
skirsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje ir 23 skirsnio 1 dalies b punkte nurodytas prekes,
šios specifinės prekės ar prekių gabenimas gali būti suskirstyti Kombinuotosios nomenk
latūros 8 skaitmenų kodo lygmeniu;
(2) į jūroje esančius įrenginius tiekiamas prekes, kaip nurodyta V priedo 23 skirsnio 1 dalies b
punkte, kurios gali būti skirstomos į:
a) prekes pagal Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, 1–24
skyrius,
b) prekes pagal Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, 27
skyrių,
c) kitur suklasifikuotas prekes.
Nedarant poveikio duomenų platinimui nacionaliniu lygmeniu, Komisija (Eurostatas) neplatina
išsamių statistinių duomenų, suskirstytų pagal TARIC subpozicijas, jeigu jų atskleidimas
pakenktų visuomenės interesų Sąjungos prekybos ir žemės ūkio politikos srityse apsaugai.
Suskirstymas pagal numanomos paskirties valstybę narę ir faktinio eksporto valstybę narę; valstybę narę,
kurioje pateikta muitinės deklaracija
Eksportui:
— Faktinio eksporto valstybė narė
— Valstybė narė, kurioje pateikta muitinės deklaracija
Importui:
— Numanomos paskirties valstybė narė
— Valstybė narė, kurioje pateikta muitinės deklaracija
Šis suskirstymas netaikytinas specifinėms prekėms ar prekių gabenimui, kaip nurodyta V priedo
III skyriuje, jeigu naudojamos ne muitinės deklaracijos, o kitas duomenų šaltinis.
Duomenys apie eksportuojančias ir importuojančias valstybes nares koduojami pagal šalių ir
teritorijų nomenklatūrą, naudojamą Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikai.
Suskirstymas pagal šalį partnerę
Eksportui – šalis, kurioje yra paskutinė žinoma paskirties vieta.
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Importui – šalis siuntėja ir kilmės šalis.
Duomenys apie šalį partnerę koduojami pagal šalių ir teritorijų nomenklatūrą, naudojamą
Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikai.
Suskirstymas pagal sandorio pobūdį
Duomenys apie sandorio pobūdį pateikiami pagal šio priedo C dalies 1 lentelėje nurodytą
suskirstymą.
Valstybės narės naudoja A skiltyje pateiktus kodus arba kodų numerių A skiltyje ir jų poskyrių
B skiltyje kombinaciją.
Suskirstymas pagal statistinę procedūrą
— Paprastas eksportas arba importas
— Eksportas arba importas taikant laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrą
— Eksportas arba importas taikant laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrą
— Eksportas arba importas, neužregistruotas muitinės deklaracijomis
Suskirstymas pagal lengvatinį importo režimą (tik kintamiesiems 450202a/b)
Šis suskirstymas netaikytinas specifinėms prekėms ar prekių gabenimui, kaip nurodyta V priedo
III skyriuje, jeigu naudojamos ne muitinės deklaracijos, o kiti duomenų šaltiniai.
Muitų tarifų režimas nurodomas lengvatinio tarifo kodu pagal Sąjungos muitinės kodekse
nustatytą klasifikaciją.
Nedarant poveikio duomenų platinimui nacionaliniu lygmeniu, Komisija (Eurostatas) neplatina
išsamių statistinių duomenų apie lengvatinį importo režimą, jeigu jų atskleidimas pakenktų
visuomenės interesų Sąjungos prekybos ir žemės ūkio politikos srityse apsaugai.
Suskirstymas pagal transporto rūšį
— Transporto rūšis pasienyje
— Vidaus transporto rūšis
— Konteineriai
Šis suskirstymas netaikytinas specifinėms prekėms ar prekių gabenimui, kaip nurodyta V priedo
III skyriuje, jeigu naudojamos ne muitinės deklaracijos, o kiti duomenų šaltiniai.
Duomenys apie transporto rūšį pateikiami pagal šio priedo C dalies 2 lentelėje nurodytą
suskirstymą.

Apytikrių
reikšmių 1. Valstybės narės parengia (kai reikia, naudodamos įverčius) kiekvieno mėnesinio ataskaitinio
laikotarpio statistinius duomenis, apimančius jų visą Sąjungos išorės prekybą prekėmis.
naudojimas ir kokybės
Nustatyti įverčiai atitinkamai pažymimi ir Eurostatui perduodami suskirstyti bent pagal
reikalavimai
šalį partnerę ir prekės kodą Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laiko
tarpiu, skyriaus lygmeniu (Sąjungos išorės prekybai).
2. Nedarant poveikio šio reglamento 10 straipsnio 5 dalies nuostatai, valstybės narės pateikia
Komisijai (Eurostatui) konfidencialiais pripažintus duomenis, kad juos būtų galima paskelbti
bent skyriaus lygmeniu suskirstant prekes pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, su sąlyga, kad
tai darant būtų užtikrinamas konfidencialumas.
3. Tuo atveju, kai tam tikra informacija yra karinė paslaptis, remiantis valstybėse narėse
galiojančia apibrėžtimi, valstybės narės gali pateikti mažiau išsamią informaciją negu nuro
dyta šioje lentelėje. Tačiau Komisijai (Eurostatui) pateikiami bent duomenys apie bendrą
eksporto ir importo mėnesio statistinę vertę.
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Duomenų
terminas

perdavimo T + 40 d.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2022 m. sausio mėn.
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Kai tikslinami Komisijai (Eurostatui) jau pateikti mėnesio rezultatai, valstybės narės pateikia
patikslintus rezultatus ne vėliau kaip kitą mėnesį po to, kai tapo prieinami patikslinti duome
nys.

36 lentelė. Tarptautinės veiklos statistika. Prekių eksportas ir importas – suvestiniai duomenys
Kintamieji

450103. Prekių eksporto statistinė vertė – suvestiniai duomenys
450104. Prekių importo statistinė vertė – suvestiniai duomenys

Matavimo vienetas

Vertės nacionaline valiuta (vienetais)

Statistinė populiacija

Visas prekių eksportas ar importas

Suskirstymas

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal toliau nurodytą suskirstymą.
Geografinis suskirstymas
— Visoms valstybėms narėms:
— Sąjungos vidaus
— Sąjungos išorės
— Papildomai, euro zonos valstybėms narėms:
— euro zonos vidaus
— euro zonos išorės
Suskirstymas pagal prekes:
— Iš viso
— Papildomai: Standartinio tarptautinės prekybos klasifikatoriaus (SITC), galiojančio ataskai
tiniu laikotarpiu, 0–9 sekcijos – privaloma tik Sąjungos išorės ir euro zonos išorės
partnerių zonoms

Duomenų
terminas

perdavimo T + 40 d.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2022 m. sausio mėn.

37 lentelė. Tarptautinės veiklos statistika. Sąjungos išorės prekių eksportas ir importas pagal sąskaitose faktūrose
nurodytą valiutą
Kintamieji

450203. Sąjungos išorės prekių eksporto statistinė vertė pagal sąskaitose faktūrose nurodytą
valiutą
450204. Sąjungos išorės prekių importo statistinė vertė pagal sąskaitose faktūrose nurodytą
valiutą

Matavimo vienetas

Vertės nacionaline valiuta (vienetais)

Statistinė populiacija

Visas Sąjungos išorės eksportas ar importas

Suskirstymas

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal toliau nurodytą suskirstymą
Prekių suskirstymas:
Pagal Standartinį tarptautinės prekybos klasifikatorių (SITC), galiojantį ataskaitiniu laikotarpiu:
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— Iš viso,
— 0–8 sekcijos;
— 33 skyrius.
Suskirstymas pagal sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą:
Jeigu naudojamos ne muitinės deklaracijos, o kiti duomenų šaltiniai, sąskaitose faktūrose
nurodytos valiutos skirstomos taip:
— euro,
— nacionalinė valiuta (tik euro zonai nepriklausančių valstybių narių),
— kitos euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinės valiutos [išskyrus Jungtinės
Karalystės svarą sterlingų],
— Jungtinės Karalystės svaras sterlingų,
— JAV doleris,
— kitos valiutos.
Jei kaip duomenų šaltinis naudojamos muitinės deklaracijos, sąskaitose faktūrose nurodytos
valiutos skirstomos taip:
— euro,
— nacionalinė valiuta (tik euro zonai nepriklausančių valstybių narių),
— kitos euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinės valiutos [išskyrus Jungtinės
Karalystės svarą sterlingų],
— Jungtinės Karalystės svaras sterlingų,
— JAV doleris,
— Brazilijos realas,
— Kanados doleris,
— Šveicarijos frankas,
— Kinijos ženminbi juanis,
— Indijos rupija,
— Japonijos jena,
— Pietų Korėjos vonas,
— Meksikos pesas,
— Norvegijos krona,
— Rusijos rublis,
— Singapūro doleris,
— Turkijos lira,
— kitos valiutos.
Duomenų
terminas

perdavimo T + 3 mėn.

Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis 2022 m.

38 lentelė. Tarptautinės veiklos statistika. Tarptautinis paslaugų teikimas pagal teikimo būdą – metiniai
duomenys

Kintamieji

460101. Paslaugų importas ir įsigijimas
460201. Paslaugų eksportas ir teikimas
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Matavimo vienetas

Nacionalinė valiuta (tūkstančiais vienetų)

Statistinė populiacija

Visas tarptautinis paslaugų teikimas visais keturiais teikimo būdais

Suskirstymas

1. Tarptautinis paslaugų teikimas pagal teikimo būdą ir geografinį suskirstymą

2020 8 18

Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Suskirstymas pagal paslaugų teikimo būdą:
— Visas tarptautinis paslaugų teikimas (visais – 1, 2, 3 ir 4 – būdais)
— 1 būdas („tarpvalstybiniai sandoriai“),
— 2 būdas („vartojimas užsienyje“),
— 3 būdas („prekybos atstovybė“) ir
— 4 būdas („fizinių asmenų dalyvavimas“),
kaip apibrėžta VI priedo 2 skirsnyje.
Produktų suskirstymas:
— Visas tarptautinis paslaugų teikimas
Geografinis suskirstymas (gali būti taikomas CETO žymuo, kaip apibrėžta III priedo B dalyje):
Geog. 5 lygis, kaip apibrėžta įgyvendinimo akte pagal Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio
1 dalies d punktą
2. Tarptautinis paslaugų teikimas pagal teikimo būdą, produkto rūšį ir geografinį suskirstymą
(gali būti taikomas CETO žymuo arba 1 % taisyklė dėl visos prekybos apimties (paslaugų
importo + eksporto) lygio, kaip apibrėžta III priedo B dalyje ir A dalies 1 skirsnyje)
Jeigu taikoma 1 % taisyklė, pagal 2 punktą suskirstytų duomenų neteikiama (šiuo atveju
pateikiami tik pagal 1 punktą suskirstyti duomenys).
Duomenis reikia pateikti bendrai, pagal visą toliau nurodytą suskirstymą.
Paslaugų teikimo būdų suskirstymas:
Paslaugų teikimo būdų suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte.
Produktų suskirstymas:
— Visas tarptautinis paslaugų teikimas
— EBOPS 2010 pagrindiniai komponentai, kaip apibrėžta VI priedo 2 skirsnio 1 lentelėje
— EBOPS 2010 papildomas grupavimas, kaip apibrėžta VI priedo 2 skirsnio 1 lentelėje
Geografinis suskirstymas
Geog. 5 lygis, kaip apibrėžta įgyvendinimo akte pagal Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio
1 dalies d punktą
3. Tarptautinis paslaugų teikimas pagal teikimo būdą, išsamų produktų rūšių suskirstymą ir
geografinį suskirstymą (gali būti taikomas CETO žymuo arba 1 % taisyklė dėl visos prekybos
apimties (paslaugų importo + eksporto) lygio, kaip apibrėžta III priedo B dalyje ir A dalies 1
skirsnyje)
Jeigu taikoma 1 % taisyklė, pagal 3 punktą suskirstytų duomenų neteikiama (šiuo atveju
pateikiami tik pagal 1 punktą suskirstyti duomenys).
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Paslaugų teikimo būdų suskirstymas:
Paslaugų teikimo būdų suskirstymas toks pat, kaip suskirstymas 1 punkte.
Produktų suskirstymas:
— Visas tarptautinis paslaugų teikimas
— EBOPS 2010 pagrindiniai komponentai, kaip apibrėžta VI priedo 2 skirsnio 1 lentelėje
— EBOPS 2010 papildomas grupavimas, kaip apibrėžta VI priedo 2 skirsnio 1 lentelėje
— EBOPS 2010 išsamūs komponentai, kaip apibrėžta VI priedo 2 skirsnio 1 lentelėje
Geografinis suskirstymas
Geog. 5 lygis, kaip apibrėžta įgyvendinimo akte pagal Reglamento (ES) 2019/2152 7 straipsnio
1 dalies d punktą
Duomenų
terminas

perdavimo Suskirstytų duomenų pagal 1, 2 ir 4 paslaugų teikimo būdus – T + 10 mėn.
Suskirstytų duomenų pagal 3 paslaugų teikimo būdą ir „Visas tarptautinis paslaugų teikimas
(visais – 1, 2, 3 ir 4 – būdais)“ – T + 22 mėn.

Apytikrių
reikšmių Turėtų būti naudojami metodai ir įvertinimai, rekomenduojami pirmos ir antros
naudojimas ir kokybės skirtame statistikos pagal paslaugų teikimo būdą rengėjams (angl. Modes of
reikalavimai
Compilers Guide), kaip apibūdinta VI priedo 1 skirsnyje. Šalys gali naudoti ir
lygiavertį metodą ar įvertinimą, laikydamosi MSITS 2010 principų ir Europos
Tarybos reglamento (ES) 2019/2152 4 straipsnio.

laidos vadove,
Supply (MoS)
bet kokį kitą
Parlamento ir

Bet kuriuo metu, jeigu rekomenduojamo metodo taikyti neįmanoma, vietoj jo galima taikyti
atitinkamą bendrąjį įvertinimo metodą.
Visais atvejais taikomi metodai turėtų būti aiškiai apibūdinti metaduomenyse.
Pirmasis
laikotarpis

ataskaitinis Pagal 1 punktą suskirstytų duomenų: Y + 2 metai; šiuo atveju Y yra statistikos pagal paslaugų
teikimo būdą rengėjų vadovo, nurodyto VI priedo 1 skirsnyje, pirmosios laidos išleidimo metai.
Pagal 2 punktą suskirstytų duomenų: Z + 2 metai; šiuo atveju Z yra statistikos pagal paslaugų
teikimo būdą rengėjų vadovo, nurodyto VI priedo 1 skirsnyje, antrosios laidos išleidimo metai.
Pagal 3 punktą suskirstytų duomenų: Z + 4 metai; šiuo atveju Z yra statistikos pagal paslaugų
teikimo būdą rengėjų vadovo, nurodyto VI priedo 1 skirsnyje, antrosios laidos išleidimo metai.

C dalis. Klasifikavimas
1 lentelė. Suskirstymas pagal sandorio pobūdį
A

1.

2.

B

Sandoriai, apimantys faktinį nuosavybės teisės 1.
pasikeitimą su finansiniu atlygiu

Vienakryptis pardavimas ar pirkimas, išskyrus
tiesioginę privačių vartotojų ir (arba) su privačiais
vartotojais vykdomą prekybą

2.

Tiesioginė privačių vartotojų ir (arba) su privačiais
vartotojais vykdoma prekyba (įskaitant nuotolinę
prekybą)

Nemokamas prekių grąžinimas ir pakeitimas po 1.
to, kai užregistruotas pradinis sandoris
2.
3.

Prekių grąžinimas
Grąžinamų prekių pakeitimas
Negrąžinamų prekių pakeitimas (pvz., pagal garan
tiją)
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B

Sandoriai, apimantys numatomą nuosavybės 1.
teisės pasikeitimą arba nuosavybės teisių pasikei
timą be finansinio atlygio

Perkėlimas į sandėlį ar iš sandėlio (išskyrus atšau
kiamas atsargas ir konsignacijos pagrindu turimas
atsargas)

2.

Tiekimas parduoti po patvirtinimo arba po
bandymo (išskyrus atšaukiamas atsargas ir konsig
nacijos pagrindu turimas atsargas)

3.

Finansinė nuoma

4.

Sandoriai, apimantys nuosavybės teisės perdavimą
be finansinio atlygio

Sandoriai perdirbimo pagal sutartį tikslu (be 1.
nuosavybės teisės pasikeitimo)

Prekės, kurias numatoma grąžinti į pradinę
eksporto valstybę narę ar šalį

2.

Prekės, kurių nenumatoma grąžinti į pradinę
eksporto valstybę narę ar šalį

Sandoriai po perdirbimo pagal sutartį (be nuosa 1.
vybės teisės pasikeitimo)

Prekės, grąžinamos į pradinę eksporto valstybę
narę ar šalį

2.

Prekės, negrąžinamos į pradinę eksporto valstybę
narę ar šalį

6.

Specifiniai sandoriai, registruojami nacionaliniais
tikslais

7.

Sandoriai prieš muitinį įforminimą ar po muitinio 1.
įforminimo (be nuosavybės teisės pasikeitimo,
susiję su kvaziimportuojamomis ar kvaziekspor
tuojamomis prekėmis)
2.

Prekių išleidimas į laisvą apyvartą valstybėje narėje,
vėliau jas eksportuojant į kitą valstybę narę

4.

5.

8.

Sandoriai, susiję su statybinių medžiagų ir tech
ninės įrangos tiekimu pagal bendrąją statybos ar
civilinės inžinerijos darbų sutartį, pagal kurią
nereikia išrašyti atskirų sąskaitų faktūrų prekėms
ir išrašoma bendra sutarties sąskaita faktūra

9.

Kiti sandoriai, kuriems nepriskiriami kiti kodai

Prekių vežimas iš vienos valstybės narės į kitą vals
tybę narę numatant toms prekėms įforminti
eksporto procedūrą

1.

Nuoma, skolinimas ir veiklos nuoma ilgesniam nei
24 mėn. laikotarpiui

9.

Kita

2 lentelė. Transporto rūšių suskirstymas
Transporto rūšis pasienyje; vidaus transporto rūšis

Jūrų transportas
Geležinkelių transportas
Kelių transportas
Oro transportas
Pašto siuntos
Stacionarūs transportavimo įrenginiai
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Transporto rūšis pasienyje; vidaus transporto rūšis

Vidaus vandenų transportas
Savaeigės transporto priemonės
Konteineriai

Prekės nevežamos konteineriuose tuo metu, kai kerta Europos Sąjungos statistinės teritorijos sieną.
Prekės vežamos konteineriuose tuo metu, kai kerta Europos Sąjungos statistinės teritorijos sieną.
3 lentelė. Statistinių procedūrų suskirstymas
Statistinė procedūra

Paprastas importas arba eksportas
Importas arba eksportas taikant laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrą
Importas arba eksportas taikant laikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrą
Importas arba eksportas, neregistruotas muitinės deklaracijomis
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II PRIEDAS

Pagrindinės pramoninės grupės (PPG) ir specialūs suvestiniai duomenys
PPG ir specialūs suvestiniai duomenys, įtraukti į veiklos rūšių suskirstymą šio reglamento I priedo B dalies lentelėse, turi
būti skaičiuojami taip, kaip parodyta toliau.
A.

Pagrindinės pramoninės grupės (PPG)

1.

Pagrindinių pramoninių grupių apibrėžtis

NACE grupių ir skyrių priskyrimas pagrindinėms pramoninėms grupėms (PPG) yra nustatytas tolesnėje lentelėje.
Dėl kintamųjų 130101, 130102 ir 130103 – CPA grupių priskyrimo prie PPG apytikres reikšmes galima gauti remiantis
NACE grupių priskyrimu.
NACE POZICIJŲ PRISKYRIMAS BENDROSIOS KLASIFIKACIJOS KATEGORIJOMS
NACE aprašas

Bendroji klasifikacija

07 Metalų rūdų kasyba

Tarpinės prekės

08 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

Tarpinės prekės

09 Kasybai būdingų paslaugų veikla

Tarpinės prekės

10.6 Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo Tarpinės prekės
produktų gamyba
10.9 Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

Tarpinės prekės

13.1 Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

Tarpinės prekės

13.2 Tekstilės audimas

Tarpinės prekės

13.3 Tekstilės apdaila

Tarpinės prekės

16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus Tarpinės prekės
baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų
gamyba
17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

Tarpinės prekės

20.1 Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, Tarpinės prekės
pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
20.2 Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

Tarpinės prekės

20.3 Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių Tarpinės prekės
dažų ir mastikų gamyba
20.5 Kitų cheminių medžiagų gamyba

Tarpinės prekės

20.6 Cheminių pluoštų gamyba

Tarpinės prekės

22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

Tarpinės prekės

23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

Tarpinės prekės
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NACE aprašas

24 Pagrindinių metalų gamyba
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Bendroji klasifikacija

Tarpinės prekės

25.5 Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavi Tarpinės prekės
mas; miltelių metalurgija
25.6 Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbi Tarpinės prekės
mas
25.7 Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo Tarpinės prekės
dirbinių gamyba
25.9 Kitų metalo gaminių gamyba

Tarpinės prekės

26.1 Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba

Tarpinės prekės

26.8 Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

Tarpinės prekės

27.1 Elektros variklių, generatorių, transformatorių bei Tarpinės prekės
elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
27.2 Baterijų ir akumuliatorių gamyba

Tarpinės prekės

27.3 Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba

Tarpinės prekės

27.4 Elektros apšvietimo įrangos gamyba

Tarpinės prekės

27.9 Kitos elektros įrangos gamyba

Tarpinės prekės

05 Akmens ir rusvųjų anglių kasyba

Energetika

06 Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

Energetika

19 Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

Energetika

35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Energetika

36 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

Energetika

25.1 Konstrukcinių metalo gaminių gamyba

Gamybos priemonės

25.2 Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

Gamybos priemonės

25.3 Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto Gamybos priemonės
vandens katilus, gamyba
25.4 Ginklų ir šaudmenų gamyba

Gamybos priemonės

26.2 Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

Gamybos priemonės

26.3 Ryšių įrangos gamyba

Gamybos priemonės

26.5 Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos Gamybos priemonės
gamyba; įvairių tipų laikrodžių gamyba
26.6 Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės Gamybos priemonės
įrangos gamyba
28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

Gamybos priemonės
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Bendroji klasifikacija

29 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir pusprie Gamybos priemonės
kabių gamyba
30.1 Įvairių tipų laivų statyba

Gamybos priemonės

30.2 Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba

Gamybos priemonės

30.3 Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba Gamybos priemonės
30.4 Karinių kovinių transporto priemonių gamyba

Gamybos priemonės

32.5 Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir Gamybos priemonės
reikmenų gamyba
33 Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

Gamybos priemonės

26.4 Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

26.7 Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

27.5 Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

30.9 Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba Ilgalaikio vartojimo prekės
31 Baldų gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

32.1 Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių Ilgalaikio vartojimo prekės
gamyba
32.2 Muzikos instrumentų gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

10.1 Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos Trumpalaikio vartojimo prekės
produktų gamyba
10.2 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konser Trumpalaikio vartojimo prekės
vavimas
10.3 Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.4 Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.5 Pieno produktų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.7 Kepyklos ir miltinių produktų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.8 Kitų maisto produktų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

11 Gėrimų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

12 Tabako gaminių gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

13.9 Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

14 Drabužių siuvimas (gamyba)

Trumpalaikio vartojimo prekės

15 Odos ir odos dirbinių gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

Trumpalaikio vartojimo prekės
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Bendroji klasifikacija

20.4 Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir Trumpalaikio vartojimo prekės
tualeto priemonių gamyba
21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių Trumpalaikio vartojimo prekės
preparatų gamyba
32.3 Sporto reikmenų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

32.4 Žaidimų ir žaislų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

32.9 Niekur kitur nepriskirta gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

2.

NACE grupių lygmens duomenų trūkumas

Valstybėms narėms, kurios Reglamente (ES) 2019/2152 nustatytų statistinių duomenų neapskaičiuoja NACE grupių
lygmeniu, leidžiama apskaičiuoti nacionalinius svorinius koeficientus, taikomus vieno skyriaus grupėms, kad būtų galima
išskaidyti skyriaus lygmens duomenis į grupių duomenis.
Valstybės narės, kurios priskyrimą pagrindinėms pramoninėms grupėms (PPG) iš dalies ar visiškai vykdo NACE skyriaus
lygmeniu, informuoja Eurostatą apie svorinius koeficientus, taikomus išskaidant duomenis pagal NACE grupes.
B.

Specialūs suvestiniai duomenys pagal NACE kodus
Specialūs suvestiniai duomenys

NACE komponentai

Pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administra NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S
vimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, namų ūkių,
samdančių darbininkus, veiklą ir ekstrateritorinių organiza
cijų ir įstaigų veiklą)
Pramonė, statyba ir paslaugos (išskyrus viešąjį administra NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96
vimą, gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, narystės orga
nizacijų veiklą, namų ūkių, samdančių darbininkus, veiklą ir
ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą)
Verslo ekonomika

NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+95

Ne finansų sektoriaus verslo ekonomika

NACE B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95

Pramonė ir statyba

NACE B+C+D+E+F

Pramonė

NACE B+C+D+E

IRT iš viso

NACE C261+C262+C263+C264+C268+G465+J582+J61+
J62+J63.1+S951
= IRT gamyba + IRT paslaugos

IRT gamyba

NACE C261+C262+C263+C264+C268

IRT paslaugos

NACE G465+J582+J61+J62+J631+S951

Informacijos sektorius

NACE J581+J591+J592+J60+J639

Su kompiuteriais susijusios paslaugos

NACE J582+J62+J631

Gamyba naudojant pažangiąsias ir vidutinio pažangumo NACE C20+C21+C254+C26+C27+C28+C29+C30 –
C301+C325
technologijas
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NACE komponentai

Gamyba naudojant pažangiąsias technologijas

NACE C21+C26+C303

Gamyba naudojant vidutinio pažangumo technologijas

NACE C20+C254+C27+C28+C29+C30 –C301–C303+
C325

Gamyba naudojant nepažangias ir vidutiniškai mažo pažan NACE C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+
gumo technologijas
C19+C22+C23+C24+C25 –C254+C301+C31+C32–
C325+C33
Gamyba naudojant vidutiniškai mažo pažangumo techno NACE C182+C19+C22+C23+C24+C25 –C254+C301+
C33
logijas
Gamyba naudojant nepažangias technologijas

NACE C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+
C18–C182+C31+C32–C325

Paslaugos

G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U

Paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalo G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S
mąjį socialinį draudimą, namų ūkių, samdančius darbinin
kus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veiklą)
Paslaugos (išskyrus viešąjį administravimą, gynybą, privalo G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96
mąjį socialinį draudimą, narystės organizacijų, namų ūkių,
samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organizacijų ir
įstaigų veiklą)
Visos žinioms imlios paslaugos

NACE H50+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+
K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+
N80+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R9 0+R91+R92+R93

Žinioms imlios pažangiųjų technologijų paslaugos

NACE J59+J60+J61+J62+J63+M72

Žinioms imlios rinkos paslaugos

NACE H50+H51+M69+M70+M71+M73+M74+N78+N80

Žinioms imlios finansinės paslaugos

NACE K64+K65+K66

Kitos žinioms imlios paslaugos

NACE J58+M75+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+
R92+R93

Žinioms imli veikla – verslo pramonės sektoriai

NACE B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+
J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72 +M73+M74+
M75+N78+N79+R90

Žinioms imli veikla

NACE B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+
J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72 +M73+M74+
M75+N78+N79+O84+P85+P86+ R90+R91+
S94+U99

Turizmo pramonė (iš viso)

NACE H491+H4932+H4939+H501+H503+H511+I551+
I552+I553+I561+I563+N771+N7721+ N79

Turizmo pramonė (daugiausia turizmas)

NACE H511+I551+I552+I553+N791

Turizmo pramonė (iš dalies turizmas)

NACE H491+H4932+H4939+H501+H503+I561+I563+
N771+N7721+N799

Turizmo pramonė – transportas (iš viso)

NACE H491+H4932+H4939+H501+H503+H511
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Specialūs suvestiniai duomenys
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NACE komponentai

Turizmo pramonė – sausumos transportas

NACE H491+H4932+H4939

Turizmo pramonė – vandens transportas

NACE H501+H503

Turizmo pramonė – apgyvendinimo paslaugos (Reg. NACE I551+I552+I553
692/2011 taikymo sritis)
Turizmo pramonė – maistas ir gėrimai (iš viso)

NACE I561+I563

Turizmo pramonė – automobilių ir kita nuoma (iš viso) NACE N771+N7721
Kultūros ir kūrybos sektoriai – iš viso

NACE C18 + C3212 + C322 + G4761 + G4762 +
G4763 + J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 +
J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 +
P8552 + R90 + R91

Kultūros ir kūrybos sektoriai – paslaugos

NACE J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 +
J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 +
P8552 + R90 + R91

Kita veikla, išskyrus pramonę ir prekybą

NACE A+F+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U

C.

Specialūs suvestiniai duomenys pagal CPA kodus
Specialūs suvestiniai duomenys

Kiti CPA produktai

CPA kodai

CPA 41–99
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III PRIEDAS

Supaprastinimo priemonės
A. DUOMENŲ TEIKIMO IŠIMTYS REMIANTIS ŠALIES EKONOMIKOS DYDŽIU
1. 1 % taisyklė
1 % taisyklė taikoma konkretiems šio reglamento I priede nurodytiems kintamiesiems. Tų kintamųjų duomenų rengti
neprivaloma, jeigu atitinkamos valstybės narės dalis pagal susijusį rodiklį (pvz., pridėtinė vertė, apyvarta ar darbuotojų ir
savarankiškai dirbančių asmenų skaičius) ar bendra paslaugų apimtis (paslaugų importas plius eksportas) pagal konkrečią
veiklos rūšį (NACE), EBOPS 2010 kategoriją ar produktų (CPA) suskirstymą sudaro mažiau nei 1 % bendros ES sumos.
Susijęs rodiklis ir veiklos lygis (NACE), EBOPS 2010 suskirstymas ar produktų (CPA) suskirstymas yra nurodyti I priede.
2. Šalių skirstymo į mažas, vidutines ir dideles šalis taisyklės
Priklausomai nuo šalies dydžio, kai kurių šio reglamento I priede nustatytų kintamųjų statistinių duomenų mažoms ir
vidutinėms šalims visiškai nereikia pateikti, arba jie teikiami rečiau, arba duomenų perdavimo terminas yra vėlesnis.
1. Kintamasis, pagal kurį valstybės narės skirstomos pagal dydžio kategorijas, yra pridėtinė vertė.
2. Mažos, vidutinės ir didelės valstybės narės skiriamos taikant dvi nustatytas ribas – 1 % ir atitinkamai 4 %
3. Valstybės narės skirstomos bendrai pagal joms tenkančią visos ES pridėtinės vertės dalį NACE B–N sekcijų lygmeniu
(išskyrus K sekciją).
Apsaugos sąlyga. Jeigu šaliai tenkanti ES pridėtinės vertės dalis pagal vieną iš toliau nurodytų NACE sekcijų ar nustatytus
suvestinius duomenis atitinka mažesnio dydžio kategoriją (mažesnio nei nustatyta skirstant bendrai), tos šalies duomenims
keliami reikalavimai atitinka tuos reikalavimus, kurie taikomi mažesnio dydžio kategorijos šalims teikiant atitinkamos
sekcijos (ar sekcijų) duomenis. Tai gali būti taikoma NACE C sekcijai („Apdirbamoji gamyba“), F sekcijai („Statyba“) ir G
sekcijai („Prekyba“), taip pat H–N sekcijų suvestiniams duomenims (išsk. K sekciją, „Paslaugos“).
4. Valstybės narės skirstomos pagal bazinių metų duomenis ir atitinkama dydžio kategorija taikoma 5 metus iš eilės.
B. GALIMYBĖ PATEIKTI DUOMENIS, KURIE NEBUS SKELBIAMI NACIONALINIU LYGMENIU IR BUS NAUDOJAMI TIK
APSKAIČIUOJANT BENDRĄSIAS EUROPOS VERTES, T. Y. DUOMENYS, PATEIKIAMI TIK DĖL BENDRŲJŲ EUROPOS
DUOMENŲ (CETO ŽYMUO)

Siekiant kuo labiau sumažinti naštą verslui ir nacionalinių statistikos institucijų išlaidas, valstybės narės gali pažymėti kai
kurių kintamųjų duomenis kaip skirtus naudoti tik rengiant bendruosius Europos duomenis (CETO žymuo), kaip nuro
dyta šio reglamento I priede. Eurostatas neskelbia šių duomenų, o valstybės narės nacionaliniu lygmeniu paskelbtų
duomenų nežymi CETO žymeniu. Statistinių duomenų, kuriuos valstybė narė gali žymėti CETO žymeniu, skaičius
priklauso nuo to, ar tai maža, vidutinė ir didelė šalis.
1. Kintamasis, naudojamas skirstant valstybes nares pagal dydžio kategorijas, yra pridėtinė vertė, išskyrus:
— kintamuosius 251001 (Parduota produkcija), 251002 (Produkcija vykdant subrangos operacijas) ir 251003 (Fak
tinė produkcija) – šiuo atveju skirstoma pagal parduotą produkciją;
— kintamuosius 460101 (Paslaugų importas ir įsigijimas), 460201 (Paslaugų eksportas ir teikimas), 240401 (Įmonių
vykdomo importo statistinė vertė), 251101 (Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė) – šiuo atveju skirstoma
pagal bendrą prekybos paslaugomis apimtį (paslaugų eksportas plius importas, prekiaujant jomis tarp rezidentų ir
nerezidentų), išreiškiamą kaip kintamųjų 240401 (Įmonių vykdomo importo statistinė vertė) ir 251101 (Įmonių
vykdomo eksporto statistinė vertė) suma.
2. Dvi nustatytos ribos – 1 % ir atitinkamai 10 % – taikomos skiriant mažas, vidutines ir dideles valstybes nares, išskyrus
kintamuosius 251001 (Parduota produkcija), 251002 (Produkcija vykdant subrangos operacijas), 251003 (Faktinė
produkcija), 460101 (Paslaugų importas ir įsigijimas), 460201 (Paslaugų eksportas ir teikimas), 240401 (Įmonių
vykdomo importo statistinė vertė) ir 251101 (Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė), kuriems nustatytos ribos
yra 1 % ir 4 %
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3. Bendrai valstybės narės skirstomos pagal joms tenkančią visos ES pridėtinės vertės dalį NACE B–R sekcijose ir 95 ir
96 skyriuose (išsk. O sekciją), išskyrus:
— kintamuosius 251001 (Parduota produkcija), 251002 (Produkcija vykdant subrangos operacijas) ir 251003 (Fak
tinė produkcija) – šiuo atveju skirstoma pagal joms tenkančią ES parduotos produkcijos dalį pagal CPA skyrius
(05–33), remiantis PRODCOM sąrašu;
— kintamuosius 460101 (Paslaugų importas ir įsigijimas), 460201 (Paslaugų eksportas ir teikimas), 240401 (Įmonių
vykdomo importo statistinė vertė) ir 251101 (Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė) – šiuo atveju skirstoma
pagal joms tenkančią ES bendros prekybos paslaugomis apimties dalį (paslaugų eksportas plius importas, prekiau
jant jomis tarp rezidentų ir nerezidentų – išreiškiamą kaip kintamųjų 240401 (Įmonių vykdomo importo statistinė
vertė) ir 251101 (Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė) suma).
4. Statistinių duomenų, kuriuos galima žymėti CETO žymeniu, teikiamų dėl šio reglamento I priede nustatytų kintamųjų,
skaičius:
a) mažoms šalims – visi NACE klasių lygmens duomenys ir ne daugiau kaip 25 % NACE grupių lygmens duomenų
atliekant veiklos rūšių suskirstymą; visi NACE grupių lygmens duomenys, išskyrus susumuotus visų dydžio kate
gorijų duomenis, atliekant bendrą veiklos rūšių ir dydžio kategorijų suskirstymą; ne daugiau kaip 20 % duomenų
atskirų PRODCOM pozicijų lygmeniu;
b) vidutinėms šalims – ne daugiau kaip 25 % NACE klasių lygmens duomenų atliekant veiklos rūšių suskirstymą; ne
daugiau kaip 25 % NACE grupių lygmens duomenų, išskyrus susumuotus visų dydžio kategorijų duomenis, atlie
kant bendrą veiklos rūšių ir dydžio kategorijų suskirstymą, per dydžio kategorijų suskirstymą NACE grupės
lygmeniu; ne daugiau kaip 15 % duomenų dėl atskirų PRODCOM pozicijų. Be to, jei kurioje nors iš šių valstybių
narių tam tikros NACE 2 red. klasės ar NACE 2 red. grupės dydžio kategorijos sudaroma dalis yra mažesnė nei
0,1 % tos valstybės narės verslo ekonomikos arba mažesnė nei 0,1 % bendros visų atskirų PRODCOM pozicijų
sumos, tie duomenys gali būti papildomai siunčiami pažymėti CETO žymeniu;
c) didelėms šalims – ne daugiau kaip 15 % NACE klasių lygmens duomenų atliekant veiklos rūšių suskirstymą; ne
daugiau kaip 15 % NACE grupių lygmens duomenų, išskyrus susumuotus visų dydžio kategorijų duomenis, atlie
kant bendrą veiklos rūšių ir dydžio kategorijų suskirstymą, per dydžio kategorijų suskirstymą NACE grupės
lygmeniu; ne daugiau kaip 10 % duomenų atskirose PRODCOM pozicijose ar dėl atskirų PRODCOM pozicijų;
d) pagal kintamuosius 460101 (Paslaugų importas ir įsigijimas), 460201 (Paslaugų eksportas ir teikimas), 240401
(Įmonių vykdomo importo statistinė vertė) ir 251101 (Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė) – mažoms šalims
CETO žymeniu galima žymėti ne daugiau kaip 40 % valstybės narės duomenų; vidutinėms šalims – ne daugiau kaip
15 %; didelėms šalims – ne daugiau kaip 10 %
C. EUROPINIAI IMČIŲ PLANAI
Pagal europinius imčių planus gali būti ribojama perduodamų duomenų apimtis rengiant statistinius duomenis dėl šio
reglamento I priede nustatytų kintamųjų; taip siekiama mažinti nacionalinių statistikos sistemų išlaidas, užtikrinti, kad
būtų laikomasi Europos duomenims keliamų reikalavimų, ir sudaryti Komisijai (Eurostatui) sąlygas rengti patikimus
atitinkamų rodiklių įverčius Europos lygmeniu.
Valstybės narės, taikančios minėtus europinius imčių planus, perduoda Komisijai (Eurostatui) bent nurodytų NACE veiklos
rūšių ir CPA produktų duomenis pagal toliau nustatytą procedūrą.
1. Kiekvienoje šalyje teikiant duomenis apsiribojama tik tomis veiklos rūšimis ar produktais, kurių svorinis koeficientas
yra lygus 0,05 % arba didesnis nei 0,05 % viso to rodiklio svertinio dydžio (visoje euro zonos pramonėje) per
praėjusius bazinius metus.
2. Duomenų teikimo reikalavimai reguliariai atnaujinami tuo pačiu metu, kai atnaujinami Europos svoriniai koeficientai,
skirti naujiesiems baziniams metams, remiantis per praėjusius bazinius metus taikytais svoriniais koeficientais.
3. Naujų pozicijų pirmasis ataskaitinis laikotarpis prasideda ne vėliau kaip nuo naujųjų bazinių metų pradžios ir įsigalioja
nuo tada, kai nustatomi baziniai metai praėjus trejiems metams.
4. Atliekant tokį europinių imčių planų atnaujinimą nereikia priimti specialaus teisės akto.
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Nustatytas europinių imčių sistemų sąlygas galima keisti atsižvelgiant į bazinių metų ar klasifikavimo sistemos pakeitimus
arba į svarbius struktūrinius pokyčius euro zonoje ar Europos Sąjungoje.
Kiekviena nauja euro zonos ar Europos Sąjungos valstybė narė gali pradėti dalyvauti bet kurioje iš europinių imčių
sistemų tada, kai prisijungia prie euro zonos arba tampa Europos Sąjungos nare. Komisija po konsultacijų su atitinkama
valstybe nare nustato, kurių NACE veiklos rūšių ir CPA produktų duomenis reikia perduoti pagal pirmiau nustatytą
procedūrą, kad ta valstybė narė laikytųsi Reglamento (ES) 2019/2152 nuostatų pagal europines imčių sistemas.
D. DUOMENŲ TEIKIMO IŠIMTYS REMIANTIS KONKREČIOS VEIKLOS DYDŽIU ŠALIES EKONOMIKOJE
Kiekvienoje valstybėje narėje teikiant duomenis apsiribojama tik tomis veiklos rūšimis ar produktais, kurių svorinis
koeficientas yra lygus 0,05 % arba didesnis nei 0,05 % viso to rodiklio svertinio dydžio toje valstybėje narėje per
dabartinius bazinius metus (praėjusius bazinius metus galima naudoti tada, kai dabartinių bazinių metų duomenų
neturima), išskyrus atvejus, kai taikomas europinis imties planas.
E. NAUJŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ TRUMPOJO LAIKOTARPIO STATISTIKOS LAIKO EILUČIŲ ILGIS
Kiekviena nauja Europos Sąjungos valstybė narė pateikia duomenų laiko eilutę bent nuo pirmesnio bazinių metų
pakeitimo, atlikto prieš naujausią bazinių metų pakeitimą; ji apima laikotarpį tarp naujausio bazinių metų pakeitimo ir
pirmesnio bazinių metų pakeitimo, jeigu neturima visos laiko eilutės duomenų pagal pateiktas duomenų lenteles.
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IV PRIEDAS

Sąvokų ir kintamųjų apibrėžtys
I. SĄVOKOS
Statistiniai vienetai rezidentai
Statistiniai vienetai, kurie yra šalies vienetai rezidentai pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013 (1).
Ekonominė teritorija
Ekonominę teritoriją sudaro:
a) veiksmingai administruojama ir vienos Vyriausybės ekonomiškai valdoma vietovė (geografinė teritorija);
b) laisvosios zonos, įskaitant muitinės sandėlius ir muitinės kontroliuojamas gamyklas;
c) nacionalinė oro erdvė, teritoriniai vandenys ir tarptautiniuose vandenyse esantis kontinentinis šelfas, į kurį šalis turi
išimtines teises;
d) teritoriniai anklavai, (t. y. likusio pasaulio sektoriuje esančios geografinės teritorijos, kurias pagal tarptautines valstybių
sutartis ar susitarimus naudoja šalies valdžios sektoriaus institucijos (pvz., ambasados, konsulatai, karinės bazės,
mokslinės bazės ir kt.));
e) už šalies kontinentinio šelfo tarptautiniuose vandenyse esantys naftos, gamtinių dujų ir kiti telkiniai, kuriuos eksp
loatuoja toje teritorijoje esantys vienetai rezidentai, kaip apibrėžiama a–d punktuose.
Ekonominei teritorijai nepriskiriami:
— ekstrateritoriniai anklavai (t. y. šalies geografinės teritorijos dalys, kurias naudoja kitų šalių valdžios sektoriaus institu
cijos, Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos arba tarptautinės organizacijos pagal tarptautines valstybių sutartis ar
susitarimus).
Šalies rinka ir užsienio rinka
Šalies ir užsienio rinkų skirtumas trumpojo laikotarpio verslo statistikoje turėtų būti suprantamas kaip pagrįstas valstybių
narių ekonomine teritorija.
II. KINTAMIEJI
A. VERSLO POPULIACIJA

1)

Kintamasis 110101. Registracijos

Per ataskaitinį q ketvirtį bet kuriuo laiku pagal atitinkamą administracinę arba teisinę procedūrą į registracijai skirtą
registrą įtrauktų juridinių vienetų skaičius.
2)

Kintamasis 110102. Bankrotai

Juridinių vienetų, kurie per ataskaitinį q ketvirtį bet kuriuo laiku pradėjo teismo patvirtinimu pagrįstą bankroto paskel
bimo procedūrą (kuri dažnai yra laikina ir ne visada reiškia veiklos nutraukimą), skaičius.
3)

Kintamasis 210101. Veikiančių įmonių skaičius

Veikiančių įmonių skaičius yra visų statistinių vienetų, kurie per ataskaitinį laikotarpį bet kuriuo laiku buvo „įmonės“, kaip
apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 696/93 (2), ir tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu vykdė veiklą, skaičius.
(1) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų
sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).
(2) 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje
(OL L 76, 1993 3 30, p. 1).

L 271/90

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2020 8 18

Statistinis vienetas laikomas veikusiu per ataskaitinį laikotarpį, jeigu jis per tą laikotarpį pasiekė teigiamą grynąją apyvartą,
arba pagamino produkcijos, arba turėjo darbuotojų, arba padarė investicijų.
4)

Kintamasis 210102. Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius

Įmonių, kuriose per konkretų t ataskaitinį laikotarpį bet kuriuo laiku dirbo bent vienas darbuotojas, skaičius.
5)

Kintamasis 210103. Sparčiai augančių įmonių skaičius

Įmonių, kuriose t - 3 metais dirbo bent 10 darbuotojų ir kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičiaus augimas viršijo 10 %
per metus, skaičius per trejų metų laikotarpį (nuo t - 3 iki t). Šis skaičius neapima įmonių, apibrėžtų pagal kintamąjį
210201 (Įsteigtos įmonės), t - 3 metais.
6)

Kintamasis 210104. Naujų sparčiai augančių įmonių skaičius

Naujos sparčiai augančios įmonės (dar vadinamos „gazelėmis“), kaip sparčiai augančių įmonių pogrupis, turi atitikti
papildomas sąlygas, kad jos jau būtų buvusios įmonės, kaip apibrėžta pagal kintamąjį 210201 (Įsteigtos įmonės), t - 4
arba t - 5 metais.
7)

Kintamasis 210201. Įsteigtos įmonės

Verslo registre, patikslintame ištaisius klaidas, atitinkamoje grupėje registruotų naujai įsteigtų įmonių skaičius. Įmonės
įsteigimas – tam tikro gamybos veiksnių derinio sukūrimas, taikant apribojimą, kad su tuo įvykiu nebūtų susijusios jokios
kitos įmonės. Įmonių įsteigimo sąvoka neapima atvejų, kai registruotų įmonių grupė papildoma dėl kelių įmonių
susijungimo, padalijimo, atsiskyrimo ar restruktūrizavimo. Ji neapima ir atvejų, kai įmonės priskiriamos tam tikram
pogrupiui tik dėl jų veiklos rūšies pakeitimo.
8)

Kintamasis 210202. Veiklą nutraukusios įmonės

Verslo registre, patikslintame ištaisius klaidas, atitinkamoje grupėje registruotų likviduotų įmonių skaičius. Veiklos nutrau
kimas yra tam tikro gamybos veiksnių derinio likvidavimas, taikant apribojimą, kad su tuo įvykiu nebūtų susijusios jokios
kitos įmonės. Veiklos nutraukimo sąvoka neapima atvejų, kai įmonės pašalinamos iš registruotų įmonių grupės dėl kelių
įmonių susijungimo, perėmimo, padalijimo ar restruktūrizavimo. Ji neapima ir atvejų, kai įmonės pašalinamos iš tam tikro
pogrupio tik dėl jų veiklos rūšies pakeitimo.
9)

Kintamasis 210203. Veiklą tęsiančios įmonės

Įmonė yra tęsianti veiklą, jeigu ji vykdo veiklą savo įsteigimo metais (nuo t - 1 iki t - 5) ir vėlesniais metais. Galima skirti
du veiklos tęsimo tipus, kaip nurodyta toliau.
Įmonė, įsteigta t - 1 metais, laikoma tęsiančia veiklą t metais, jeigu ji vykdo veiklą bet kuriuo t metų laikotarpiu (t. y.
veiklos tęsimas be pokyčių).
Įmonė taip pat laikoma tęsiančia veiklą tuo atveju, jeigu, susijusiam juridiniam vienetui ar vienetams nutraukus veiklą, jų
veiklą perima naujas juridinis vienetas, įsteigtas specialiai tam, kad perimtų tos įmonės gamybos veiksnius (t. y. veiklos
tęsimas per perėmimą).
10) Kintamasis 210204. Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją
Įmonių, kuriose pirmasis darbuotojas buvo įdarbintas bet kuriuo laiku per konkretų t ataskaitinį laikotarpį, skaičius. Tai
gali būti įsteigtos įmonės, kaip apibrėžta pagal kintamąjį 210201, tačiau taip pat įmonės, kurios apibrėžtos pagal
kintamąjį 210101, jeigu tos įmonės jau vykdė veiklą ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, bet per du praėjusius
ataskaitinius laikotarpius neturėjo nė vieno darbuotojo.
11) Kintamasis 210205. Įmonės, nebeturinčios darbuotojų
Įmonių, kurios konkrečiu t ataskaitiniu laikotarpiu nuo bet kurio momento nebeturi darbuotojų ir kurios tuo t ataskai
tiniu laikotarpiu anksčiau turėjo bent vieną darbuotoją, skaičius. Tai gali būti veiklą nutraukusios įmonės, kaip apibrėžta
pagal kintamąjį 210202, turėjusios bent vieną darbuotoją, tačiau taip pat įmonės, kurios apibrėžtos pagal kintamąjį
210102, jeigu tos įmonės tebevykdo veiklą, bet nebeturi darbuotojų nuo bet kurio momento konkrečiu t ataskaitiniu
laikotarpiu ir per du vėlesnius t+1 ir t+2 ataskaitinius laikotarpius. Ta pati apibrėžtis taikoma ir tuo atveju, jeigu
paskutinio likusio darbuotojo darbo sutartis baigiasi t metų gruodžio 31 d.
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12) Kintamasis 210206. Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją
Įmonių, turėjusių bent vieną darbuotoją bet kuriuo laiku per kiekvienus metus nuo pirmojo darbuotojo įdarbinimo metų
(nuo t - 1 iki t - 5) iki nustatyto t ataskaitinio laikotarpio, skaičius. „Įmonių, per t laikotarpį įdarbinusių pirmąjį darbuotoją,
populiacija“ apibrėžiama taip, kaip pagal kintamąjį 210204. Įmonė taip pat laikoma tęsiančia veiklą tuo atveju, jeigu,
susijusiam juridiniam vienetui ar vienetams nutraukus veiklą, jų veiklą perima naujas juridinis vienetas, įsteigtas specialiai
tam, kad perimtų tos įmonės gamybos veiksnius (t. y. veiklos tęsimas per perėmimą).
13) Kintamasis 210301. Užsienio kontroliuojamų įmonių skaičius
Šalies lygmens verslo statistikoje užsienio kontroliuojama įmonė yra įmonė rezidentė duomenis rengiančioje šalyje, kurios
kontrolę vykdantis galutinis kontroliuojantis institucinis vienetas nėra rezidentas toje duomenis rengiančioje šalyje. Įmonės
– tai veikiančios įmonės, kaip apibrėžta pagal kintamąjį 210101 (A dalies 3 punktas).
Kontrolė reiškia gebėjimą nustatyti bendrąją įmonės politiką, pavyzdžiui, išrenkant tinkamus direktorius, jei tai reikalinga.
Šiuo atžvilgiu laikoma, kad A įmonė yra kontroliuojama B institucinio vieneto, kai B vienetas tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuoja daugiau kaip pusę jos akcininkų balsavimo teisių ar kitais būdais įgyja A įmonės kontrolę.
Užsienio kontrolė reiškia, kad galutinis kontroliuojantis institucinis vienetas yra rezidentas kitoje šalyje, o ne toje, kurioje
reziduoja jo kontroliuojamas institucinis vienetas.
Filialai – užsienio įmonių vietiniai vienetai, kurie nėra atskiri juridiniai subjektai. Jie traktuojami kaip kvazibendrovės, kaip
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 549/2013, ir su užsieniu susijusių įmonių statistikoje laikomi įmonėmis.
Susijusios įmonės galutinis kontroliuojantis institucinis vienetas – susijusios įmonės kontrolės grandinėje ją kontroliuo
jantis institucinis vienetas, kuris nėra kontroliuojamas kito institucinio vieneto.
Su užsieniu susijusi įmonė – įmonė rezidentė duomenis rengiančioje šalyje, kurios galutinę kontrolę vykdantis institucinis
vienetas nėra rezidentas toje duomenis rengiančioje šalyje, arba įmonė nerezidentė duomenis rengiančioje šalyje, kurios
galutinę kontrolę vykdantis institucinis vienetas yra rezidentas toje duomenis rengiančioje šalyje.
Galutinės kontrolės šalis – galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto arba kartu veikiančių tokių vienetų grupės
rezidavimo šalis.
Institucinis vienetas ir vietinis vienetas apibrėžiami taip, kaip Reglamente (EEB) Nr. 696/93.
Su užsieniu susijusių įmonių vidaus statistika – statistiniai duomenys, kuriais apibūdinama su užsieniu susijusių įmonių,
reziduojančių duomenis rengiančioje šalyje, veikla.
14) Kintamasis 210401. Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“
sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių skaičius
Užsienyje kontroliuojančioji įmonė – galutinis kontroliuojantis institucinis vienetas rezidentas, kuris turi bent vieną su
užsieniu susijusią įmonę ir kuris yra veikianti įmonė, kaip apibrėžta pagal kintamąjį 210101 (A dalies 3 punktas).
„Kontrolė“ ir „galutinis kontroliuojantis institucinis vienetas“ apibrėžiami taip pat, kaip užsienio kontroliuojamų įmonių
atveju.
Susijusi šalies įmonė yra įmonė rezidentė duomenis rengiančioje šalyje, kontroliuojama galutinio kontroliuojančio institu
cinio vieneto, reziduojančio toje pačioje duomenis rengiančioje šalyje. „Įmonė“ ir „filialas“ apibrėžiami taip pat, kaip
užsienio kontroliuojamų įmonių atveju.
Šalies lygmens verslo statistikoje su užsieniu susijusių įmonių išorės statistika yra statistiniai duomenys, kuriais apibūdi
nama kiekvieno galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto rezidento, turinčio bent vieną su užsieniu susijusią įmonę,
susijusių šalies įmonių veikla ir užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių, kurios yra rezidentės duomenis rengiančioje šalyje,
veikla.
15) Kintamasis 310101. Vietinių vienetų skaičius
Verslo registre, patikslintame ištaisius klaidas (ypač imties sąrašo klaidas), atitinkamoje grupėje registruotų vietinių vienetų,
kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 696/93, skaičius. Vietinius vienetus būtina įtraukti, net jeigu jie neturi darbuotojų,
kuriems moka darbo užmokestį. Šie statistiniai duomenys turėtų apimti visus bent kurią nors ataskaitinio laikotarpio dalį
veikiančius vienetus.
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16) Kintamasis 310102. Veikiančių įmonių skaičius
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 210101 (A dalies 3 punktas).
17) Kintamasis 310103. Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 210102 (A dalies 4 punktas).
18) Kintamasis 310104. Sparčiai augančių įmonių skaičius
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 210103 (A dalies 5 punktas).
19) Kintamasis 310201. Įsteigtos įmonės
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 210201 (A dalies 7 punktas).
20) Kintamasis 310202. Veiklą nutraukusios įmonės
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 210202 (A dalies 8 punktas).
21) Kintamasis 310203. Veiklą tęsiančios įmonės (veiklos tęsimas tik 3 kalendorinius metus)
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 210203 (A dalies 9 punktas).
22) Kintamasis 310204. Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 210204 (A dalies 10 punktas).
23) Kintamasis 310205. Įmonės, nebeturinčios darbuotojų
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 210205 (A dalies 11 punktas).
24) Kintamasis 310206. Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją (tik tos įmonės, kurios tęsia
veiklą trejus kalendorinius metus)
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 210206 (A dalies 12 punktas).
25) Kintamasis 410101. Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai
vienetai, skaičius
Įmonė užsienyje, kurios galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies institucinis vienetas, yra įmonė nerezidentė
duomenis rengiančioje šalyje, kurios galutinę kontrolę vykdo institucinis vienetas rezidentas duomenis rengiančioje šalyje.
„Kontrolė“, „įmonė“, „filialas“ ir „galutinis kontroliuojantis institucinis vienetas“ apibrėžiami taip pat, kaip užsienio kont
roliuojamų įmonių atveju.
Tarptautinės veiklos statistikoje su užsieniu susijusių įmonių išorės statistika yra statistiniai duomenys, kuriais apibūdi
nama su užsieniu susijusių įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo institucinis vienetas rezidentas duomenis
rengiančioje šalyje, veikla.
B. DARBO SĄNAUDOS

1)

Kintamasis 120101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius yra darbuotojų skaičiaus ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čiaus suma. „Darbuotojų skaičius“ apibrėžiamas taip pat, kaip pagal kintamąjį 220102 (B dalies 5 punktas). Savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius yra vidutinis asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį kuriuo nors laiku buvo to statistinio
vieneto, kuriame dirba, vieninteliai savininkai ar bendrasavininkiai, skaičius. Į jį taip pat įtraukiami padedantys šeimos
nariai ir nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai, kurių pajamos priklauso nuo to statistinio vieneto sukuriamos produk
cijos vertės.
2)

Kintamasis 120201. Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

Bendras darbuotojų išdirbtų valandų skaičius – darbuotojų faktiškai išdirbtų valandų kuriant statistinio vieneto produkciją
per ataskaitinį laikotarpį skaičius.
Į jį įeina ir papildomo darbo, kuriuo netiesiogiai padedama kurti produkciją (pvz., planavimo, pasirengimo, administra
cinio darbo ir pan.), laikas, taip pat laikas, kuris praleistas faktiškai nedirbant, tačiau tame statistiniame vienete pripažįs
tamas darbo laiku ir atitinkamai atlyginamas (pvz., trumpos darbo pertraukos, trumpi pertrūkiai dėl sulėtėjusios gamybos,
mokymui skirtas laikas ir pan.).
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Įtraukiamas ir laikas, praleidžiamas dirbant (įskaitant papildomus darbus), už kurį faktiškai neatlyginama (pvz., neap
mokami viršvalandžiai).
Neįtraukiamas laikas, už kurį darbuotojui atlyginta, tačiau kuris praleistas faktiškai nedirbant ir to statistinio vieneto
nelaikomas darbo laiku (pvz., kasmetinės atostogos, laikinojo nedarbingumo atostogos, motinystės atostogos, valstybinės
šventės, ilgesnės darbo pertraukos, pietų pertraukos, streikai, važinėjimo į darbą laikas ir pan.).
Trumpesnio nei metų laikotarpio statistikoje gali būti neįmanoma atsižvelgti į visus šiuos elementus, tokius kaip neap
mokami viršvalandžiai.
3)

Kintamasis 120301. Atlygiai ir mėnesinės algos

Kintamasis „Atlygiai ir mėnesinės algos“ apima visas sąnaudas, per ataskaitinį laikotarpį skirtas visiems statistinio vieneto
visų darbuotojų piniginiams ar natūriniams atlyginimams, neatskaičius mokesčių. Atlygiai ir mėnesinės algos yra kinta
mojo 220301 (Išmokų darbuotojams sąnaudos) dalis.
Visi piniginiai arba natūriniai atlyginimai, neatskaičius mokesčių, apima, pavyzdžiui, tiesioginius atlyginimus, premijas,
dienpinigius, pinigines dovanas, arbatpinigius, komisinius, įmokas pagal darbuotojų taupymo programas, užmokestį už
nedarbo dienas, darbo užmokestį natūra, įmonės produktus, darbuotojų aprūpinimą būstu, įmonės automobilius, akcijų
pasirinkimo sandorius ir pirkimo programas, taip pat darbdavio išskaičiuojamas iš atlyginimo sumas (darbuotojo socia
linio draudimo įmokas, gyventojų pajamų mokestį ir kt.). Trumpesnio nei metų laikotarpio statistikoje gali būti neįma
noma atsižvelgti į visus šiuos elementus.
Neįtraukiamos sąnaudos dėl paslaugų, kurias teikia laikinieji darbuotojai, taip pat sąnaudos dėl socialinio draudimo įmokų
ir kitų panašių mokestinių prievolių (tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su atlygiais ir mėnesinėmis algomis), jei darbdavys
patiria tokių sąnaudų.
4)

Kintamasis 220101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 120101 (B dalies 1 punktas).
5)

Kintamasis 220102. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius – vidutinis asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį kuriuo nors laiku buvo atitinkamo statistinio
vieneto darbuotojai, skaičius.
Aiškinamoji pastaba
Nors darbo santykiai, kuriais nustatomos tų santykių šalys (darbuotojas ir darbdavys), yra apibrėžiami konkrečiu teisės
aktu ar sutartimi, terminas „darbuotojas“ paprastai reiškia asmenį, samdomą statistinio vieneto, kad už atlygį reguliariai
teiktų paslaugas tam statistiniam vienetui, kai tos teikiamos paslaugos nėra atskiro savarankiško verslo dalis. Siekiant
aiškumo, darbuotojais laikomi ir pameistriai, jeigu jie samdomi tokiomis sąlygomis.
Atitinkamas vidurkis turėtų būti apskaičiuojamas kaip darbuotojų skaičiaus per trumpiausius vienodos trukmės laikotar
pius, iš kurių sudarytas ataskaitinis laikotarpis ir per kuriuos įmanoma vykdyti reguliarią stebėseną (pvz., dienos, savaitės,
mėnesio, ketvirčio ar kt.), aritmetinis vidurkis.
6)

Kintamasis 220103. Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičius

Darbuotojų skaičius, išreikštas etato ekvivalentais.
Asmenų, kurių darbo laikas yra trumpesnis negu standartinis visus metus visą darbo laiką dirbančio darbuotojo darbo
laikas, skaičiaus duomenys turėtų būti išreiškiami etato ekvivalentais pagal darbo laiką, tenkantį visus metus visą darbo
laiką tame vienete dirbančiam darbuotojui. Tai yra bendras išdirbtų valandų skaičius, padalytas iš vidutinio metinio
išdirbtų valandų skaičiaus darbo vietose, kuriose dirbama visą darbo laiką, toje ekonominėje teritorijoje. Kadangi „viso
darbo laiko“ trukmė ilgainiui keitėsi ir yra skirtinga įvairiuose ekonominės veiklos sektoriuose, reikia taikyti metodus,
kuriais nustatoma darbo, trunkančio trumpiau negu visą darbo laiką, vidutinė proporcija ir vidutinis valandų skaičius
kiekvienoje darbų grupėje. Kiekvienoje darbų grupėje pirmiausia reikia įvertinti įprastos visos darbo savaitės trukmę. Jeigu
įmanoma, darbų grupę konkrečiame ekonominės veiklos sektoriuje galima apibrėžti pagal lytis ir (arba) asmenų atliekamo
darbo pobūdį. Darbo valandų skaičius, dėl kurio susitariama sutartyje, samdomųjų darbuotojų atveju gali būti tinkamas
kriterijus tiems skaičiams nustatyti. Etato ekvivalentai atskirai apskaičiuojami kiekvienai darbų grupei, tada susumuojami.
Į šią kategoriją įtraukiami asmenys, dirbantys trumpiau negu įprastą darbo dieną, trumpiau negu nustatytą standartinį
darbo dienų skaičių per savaitę arba mažiau negu įprastą savaičių ar mėnesių skaičių per metus. Perskaičiavimas turėtų
būti atliekamas pagal dirbtų valandų, dienų, savaičių arba mėnesių skaičių.
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Kintamasis 220104. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną
darbuotoją

„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Įmonių, turinčių bent vieną darbuotoją, skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 210102 A dalies
4 punkte.
8)

Kintamasis 220105. Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją

„Darbuotojų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 220102 B dalies 5 punkte, o „Įmonių, turinčių bent vieną
darbuotoją, skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 210102 A dalies 4 punkte.
9)

Kintamasis 220106. Darbuotojų skaičius sparčiai augančiose įmonėse

„Darbuotojų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 220102 (B dalies 5 punktas). „Sparčiai augančių įmonių
populiacija“ apibrėžiama taip, kaip pagal kintamąjį 210103 (A dalies 5 punktas).
10) Kintamasis 220107. Darbuotojų skaičius naujose sparčiai augančiose įmonėse
„Darbuotojų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 220102 (B dalies 5 punktas). „Naujų sparčiai augančių
įmonių populiacija“ apibrėžiama taip, kaip pagal kintamąjį 210104 (A dalies 6 punktas).
11) Kintamasis 220201. Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 120201 (B dalies 2 punktas).
12) Kintamasis 220301. Išmokų darbuotojams sąnaudos
Šis kintamasis apima visas patirtas sąnaudas, susijusias su išmokoms darbuotojams, statistinio vieneto pripažintomis per
ataskaitinį laikotarpį.
Išmokos darbuotojams yra visų formų atlygis, statistinio vieneto suteikiamas už darbuotojų suteiktas paslaugas arba kai
nutraukiami darbo santykiai.
13) Kintamasis 220302. Atlygiai ir mėnesinės algos
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 120301 (B dalies 3 punktas).
14) Kintamasis 220303. Socialinio draudimo išlaidos
Darbdavių socialinio draudimo išlaidos yra suma, lygi socialinio draudimo įmokų, darbdavių sumokėtų, kad užtikrintų
savo darbuotojų teisę į socialines išmokas, vertei.
Į darbdavio socialinio draudimo išlaidas įeina darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos pagal senatvės pensijų
sistemas, taip pat draudimo dėl ligos, motinystės, invalidumo, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų,
išmokų šeimai ir kitas sistemas.
Įtraukiamos sąnaudos, patiriamos dėl visų darbuotojų, įskaitant nuotoliniu būdu dirbančius darbuotojus ir pameistrius.
Įtraukiamos įmokos pagal visas sistemas, nepriklausomai nuo to, ar jos yra valstybinės, nustatytos kolektyvinėmis
sutartimis ar darbo sutartimi ar jose dalyvaujama savanoriškai. Atlygiai ir mėnesinės algos, kuriuos darbdavys toliau
moka ligos, nelaimingo atsitikimo darbe, motinystės atostogų ar sutrumpinto darbo laiko atveju, gali būti priskiriami prie
šių sąnaudų arba prie atlygių ir mėnesinių algų, priklausomai nuo atitinkamo vieneto apskaitos metodų.
15) Kintamasis 220401. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Naujai įsteigtos įmonės“ (įmonių įsteigimas) – taip, kaip pagal kintamąjį 210201 A dalies 7 punkte.
16) Kintamasis 220402. Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
„Darbuotojų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 220102 B dalies 5 punkte, o „Naujai įsteigtos įmonės“
(įmonių įsteigimas) – taip, kaip pagal kintamąjį 210201 A dalies 7 punkte.
17) Kintamasis 220403. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Veiklą nutraukusios įmonės“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210202 A dalies 8 punkte.
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18) Kintamasis 220404. Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse
„Darbuotojų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 220102 B dalies 5 punkte, o „Veiklą nutraukusios įmonės“
– taip, kaip pagal kintamąjį 210202 A dalies 8 punkte.
19) Kintamasis 220405. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Veiklą tęsiančios įmonės“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210203 A dalies 9 punkte.
20) Kintamasis 220406. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų
įsteigimo metais
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Veiklą tęsiančios įmonės“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210203 A dalies 9 punkte. Pagal šį kintamąjį darbuotojų
ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius yra jų skaičius įmonės įsteigimo (kaip apibrėžta A dalies 7 punkte) metais.
21) Kintamasis 220407. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį
darbuotoją
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Įmonės, įdarbinusios pirmąjį darbuotoją“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210204 A dalies 10 punkte.
22) Kintamasis 220408. Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją
„Darbuotojų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 220102 B dalies 5 punkte, o „Įmonės, įdarbinusios pirmąjį
darbuotoją“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210204 A dalies 10 punkte.
23) Kintamasis 220409. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuo
tojų
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Įmonės, nebeturinčios darbuotojų“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210205 A dalies 11 punkte.
24) Kintamasis 220410. Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų
„Darbuotojų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 220102 B dalies 5 punkte, o „Įmonės, nebeturinčios
darbuotojų“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210205 A dalies 11 punkte.
25) Kintamasis 220411. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją“, apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 210206 A
dalies 12 punkte.
26) Kintamasis 220412. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Veiklą tęsiančios įmonės, turinčios bent vieną darbuotoją“, apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 210206 A
dalies 12 punkte. Pagal šį kintamąjį darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius yra jų skaičius įmonės įsteigimo
metais – tai yra tie metai, kuriais įmonė įdarbino savo pirmąjį darbuotoją, kaip apibrėžta pagal kintamąjį 210204
(A dalies 10 punktas).
27) Kintamasis 220501. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienio kontroliuojamose
įmonėse
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Užsienio kontroliuojamos įmonės“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
28) Kintamasis 220601. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius užsienyje kontroliuojančiosiose
įmonėse („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusiose šalies įmonėse
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Užsienyje kontroliuojančiosios įmonės („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis
susijusios šalies įmonės“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 210401 A dalies 14 punkte.
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29) Kintamasis 220701. Išmokų darbuotojams sąnaudos užsienio kontroliuojamose įmonėse
„Išmokų darbuotojams sąnaudos“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 220301 B dalies 12 punkte, o „Užsienio
kontroliuojamos įmonės“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
30) Kintamasis 320101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius vietiniuose vienetuose
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Vietiniai vienetai“ – taip, kaip pagal kintamąjį 310101 A dalies 15 punkte.
31) Kintamasis 320102. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 120101 (B dalies 1 punktas).
32) Kintamasis 320103. Darbuotojų skaičius
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220102 (B dalies 5 punktas).
33) Kintamasis 320301. Atlygiai ir mėnesinės algos vietiniuose vienetuose
„Atlygiai ir mėnesinės algos“ apibrėžiami taip, kaip pagal kintamąjį 120301 B dalies 3 punkte, o „Vietinių vienetų
skaičius“ – taip, kaip pagal kintamąjį 310101 A dalies 17 punkte.
34) Kintamasis 320104. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną
darbuotoją
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220104 (B dalies 7 punktas).
35) Kintamasis 320105. Darbuotojų skaičius įmonėse, turinčiose bent vieną darbuotoją
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220105 (B dalies 8 punktas).
36) Kintamasis 320201. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220401 (B dalies 15 punktas).
37) Kintamasis 320202. Darbuotojų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220402 (B dalies 16 punktas).
38) Kintamasis 320203. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220403 (B dalies 17 punktas).
39) Kintamasis 320204. Darbuotojų skaičius veiklą nutraukusiose įmonėse
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220404 (B dalies 18 punktas).
40) Kintamasis 320205. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse (tik
tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220405 (B dalies 19 punktas).
41) Kintamasis 320206. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse jų
įsteigimo metais (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220406 (B dalies 20 punktas).
42) Kintamasis 320207. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį
darbuotoją t metais
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220407 (B dalies 21 punktas).
43) Kintamasis 320208. Darbuotojų skaičius įmonėse, įdarbinusiose pirmąjį darbuotoją
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220408 (B dalies 22 punktas).
44) Kintamasis 320209. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuo
tojų
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220409 (B dalies 23 punktas).
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45) Kintamasis 320210. Darbuotojų skaičius įmonėse, nebeturinčiose darbuotojų
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 220410 (B dalies 24 punktas).
46) Kintamasis 320211. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus kalendorinius metus)
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 204011 (B dalies 25 punktas).
47) Kintamasis 320212. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius veiklą tęsiančiose įmonėse,
turinčiose bent vieną darbuotoją, įmonės įsteigimo metais (tik tose įmonėse, kurios tęsia veiklą trejus
kalendorinius metus)
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 241012 (B dalies 26 punktas).
48) Kintamasis 420101. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius įmonėse užsienyje, kurių galutinę
kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai
„Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius“ apibrėžiamas taip, kaip pagal kintamąjį 120101 B dalies 1
punkte, o „Įmonės užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai“, apibrė
žiamos taip, kaip pagal kintamąjį 410101 A dalies 25 punkte.
49) Kintamasis 420201. Išmokų darbuotojams sąnaudos įmonėse užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo
duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai
„Išmokų darbuotojams sąnaudos“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 220301 B dalies 12 punkte, o „Įmonės
užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai“, apibrėžiamos taip, kaip
pagal kintamąjį 410101 A dalies 25 punkte.
C. KAINOS

1) Kintamasis 130101. Importo kainos
Importo kainų indeksų paskirtis – nustatyti prekių, rezidentų perkamų iš nerezidentų, sandorių kainų kaitą per mėnesį.
Visos susijusios paslaugos iš pradžių neįtraukiamos, išskyrus tas paslaugas, kurias apima CIF (kainos, draudimo ir frachto)
prekybos susitarimai. Kainų indeksai turėtų rodyti palyginamų vienetų kainų pokyčius laikui bėgant.
Labai svarbu atsižvelgti į visas kainą lemiančias produktų charakteristikas, įskaitant parduotų vienetų kiekį, suteiktas
transportavimo paslaugas, lengvatas, aptarnavimo sąlygas, garantijos sąlygas, produktų kilmę ir paskirtį. Turi būti nusta
tytos tokios specifikacijos, kad vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais pagal stebimą vienetą būtų galima tiksliai identifikuoti
konkretų produktą ir nustatyti atitinkamą vieneto kainą.
Nustatant importo kainų apimtį taikomi šie apribojimai:
— neįtraukiamas namų ūkių, valdžios sektoriaus vienetų ir ne pelno institucijų vykdomas importas,
— atitinkama prekybos sistema yra speciali prekybos sistema, todėl įtraukiamas paprastas importas, taip pat importas
laikinojo įvežimo perdirbti tikslu ir importas po laikinojo išvežimo perdirbti, kai prekių nuosavybės teisę įgyja
duomenis teikiantis vienetas. Neįtraukiamas importas remonto tikslais,
— apimami produktai yra tik CPA B, C ir D sekcijų produktai. Susijusios paslaugos neįtraukiamos.
Apibrėžiant importo kainas taikomos šios taisyklės:
— atitinkama kaina yra CIF (kaina, draudimas ir frachtas) kaina pasienyje be visų duomenis teikiančio vieneto dėl tų
prekių ir paslaugų mokėtinų muitų ir mokesčių;
— siekiant parodyti realią kainos kitimo raidą, tai turėtų būti faktinė sandorio kaina, o ne kainoraštyje nurodyta kaina,
todėl iš kainos turėtų būti atimtos nuolaidos;
— siekiant parodyti grynus kainų pokyčius, sudarant kainų indeksą reikėtų atsižvelgti į produktų kokybės pokyčius ir
atitinkamai pakoreguoti duomenis;
— taip pat nuosekliai reikėtų atsižvelgti ir į kitas kainą lemiančias produktų charakteristikas;
— importas registruojamas tada, kai perduodama prekių nuosavybės teisė (t. y. kai sandorio šalys įtraukia sandorį į savo
apskaitą ar sąskaitas);
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— kitoje šalyje įsisteigusio asmens laivų ir lėktuvų, taip pat erdvėlaivių nuosavybės teisių perdavimas asmeniui, įsistei
gusiam atitinkamoje valstybėje narėje, yra laikomas importu.
Nustatytas indeksas iš esmės turėtų atitikti vidutinę kainą per ataskaitinį laikotarpį. Praktikoje iš tiesų renkama informacija
gali parodyti padėtį, buvusią konkrečią dieną ataskaitinio laikotarpio viduryje, kuri turėtų būti nustatyta kaip reprezen
tatyvus dydis tuo ataskaitiniu laikotarpiu. Dėl produktų, kurie turi didelį poveikį nacionalinei ekonomikai ir kurių kainos,
kaip žinoma, bent kartais yra nepastovios, svarbu, kad nustatytas indeksas iš tiesų atitiktų vidutines kainas.
2) Kintamasis 130102. Importo kainos (euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)
3) Kintamasis 130103. Importo kainos (ne euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms šalims)
Importo kainų indeksai turi būti atskirai apskaičiuojami pagal šalį, iš kurios siunčiamos prekės (euro zonoje ir ne euro
zonoje). Ši šalis siuntėja nuosekliai nustatoma pagal muitinės taisykles.
4) Kintamasis 130201. Gamintojų kainos
Gamintojo kainų indekso paskirtis – nustatyti pramonės, statybos ir paslaugų ekonominės veiklos sandorių kainų raidą.
Apibrėžiant gamintojų kainas taikomos toliau išdėstytos taisyklės.
Atsižvelgiama į visas kainą lemiančias produktų charakteristikas, įskaitant, pavyzdžiui, parduotų vienetų kiekį, suteiktas
transportavimo paslaugas, taikomas priemokas, nuolaidas, lengvatas, aptarnavimo sąlygas, garantijos sąlygas, paskirties
vietą ir kt.
Pagal gamintojo kainas nustatoma kainų raida iš gamintojo (pardavėjo) perspektyvos. Atitinkama kaina yra bazinė kaina
be PVM ir panašių išskaitytinų mokesčių, tiesiogiai susijusių su apyvarta, ir visų muitų bei mokesčių už prekes ir paslaugas
to vieneto sąskaitose faktūrose, tačiau prie jos turėtų būti pridėtos gamintojo gautos subsidijos produktams (jeigu yra).
Norint parodyti tikrąją kainos kitimo raidą, tai turi būti faktinė sandorio kaina, o ne kainoraštyje nurodyta kaina.
Siekiant parodyti grynus kainų pokyčius, sudarant gamintojo kainų indeksą reikėtų atsižvelgti į produktų kokybės
pokyčius ir atitinkamai pakoreguoti duomenis.
Turi būti nustatytos tokios specifikacijos, kad vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais pagal stebimą vienetą būtų galima
tiksliai identifikuoti konkretų produktą ir nustatyti atitinkamą vieneto kainą.
Nustatytas indeksas iš esmės turėtų atitikti vidutinę kainą per ataskaitinį laikotarpį. Praktikoje iš tiesų renkama informacija
gali parodyti padėtį, buvusią konkrečią dieną ataskaitinio laikotarpio viduryje, kuri turėtų būti nustatyta kaip reprezen
tatyvus dydis tuo ataskaitiniu laikotarpiu. Dėl produktų, kurie turi didelį poveikį nacionalinei ekonomikai ir kurių kainos,
kaip žinoma, bent kartais yra nepastovios, svarbu, kad nustatytas indeksas iš tiesų atitiktų vidutines kainas.
Kainų duomenys turėtų atitikti kainas paties sandorio momentu, t. y. kai atsiranda ar yra keičiami arba panaikinami
reikalavimai ir įsipareigojimai.
Paslaugų kainos iš esmės turėtų būti registruojamos tada, kai teikiama paslauga. Jei paslaugų teikimas trunka kelis
laikotarpius arba paslaugos yra nupirktos iš anksto, prieš jas teikiant, turi būti atlikti atitinkami koregavimai.
Konkrečios ekonominės veiklos paslaugų teikėjų kainų indeksu nustatoma vidutinė visų paslaugų, apimančių verslo
santykius su visais, ir su įmonėmis (B2B), ir su vartotojais (B2C), kainų raida. Verslo santykiai su įmonėmis (B2B)
apima ir pardavimą viešajam sektoriui (B2G).
5) Kintamasis 130202. Šalies gamintojų kainos
6) Kintamasis 130203. Užsienio gamintojų kainos
7) Kintamasis 130204. Užsienio gamintojų kainos (euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms
šalims)
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8) Kintamasis 130205. Užsienio gamintojų kainos (ne euro zonoje) (neprivaloma euro zonai nepriklausančioms
šalims)
Šalies gamintojų kainų indeksu tam tikroje ekonominės veiklos srityje nustatoma vidutinė visų prekių ir susijusių
paslaugų, sukurtų vykdant tą veiklą ir parduodamų šalies rinkoje, kainų raida. Užsienio kainų indeksas parodo vidutinę
visų prekių ir susijusių paslaugų, sukurtų vykdant tą veiklą ir parduodamų už šalies rinkos ribų, kainų raidą (perskaičiavus
į vietinę valiutą).
Sujungus šiuos du indeksus gaunama vidutinė visų prekių ir susijusių paslaugų, sukurtų vykdant konkrečią veiklą, kainų
raida. Nustatant gamintojo kainas užsienio rinkoje, kaina turėtų būti apskaičiuojama valstybės pasienyje, FOB (franko laivo
denio) kaina.
Nustatant šalies ir užsienio kainų indeksus, reikia sudaryti atskirus gamintojo kainų indeksus priklausomai nuo produkto
paskirties vietos. Paskirties vieta nustatoma pagal produktą užsakiusio arba nupirkusio trečiojo asmens rezidavimo vietą.
Gamintojo kainos ar sąnaudos naujų gyvenamųjų pastatų atveju
Statybos sektoriaus gamintojų kainų indeksai yra skirti tik naujų gyvenamųjų pastatų statybai vertinti ir neapima
bendruomeninių būstų, negyvenamųjų pastatų, žemės kainų, užmokesčio architektams ir kitų mokesčių už paslaugas.
Jie parodo statybos bendrovei kliento sumokėtas kainas. Taigi, jie rodo ne tik statybos sąnaudų veiksnių kitimą, bet ir
našumo ir pelno dydžio pokyčius. Be to, tarp produkcijos kainos ir atitinkamų gamybos sąnaudų yra skirtumas laiko
atžvilgiu. Kaip gamintojo kainų pakaitinis kintamasis gali būti naudojamos naujų gyvenamųjų pastatų statybos bendrosios
sąnaudos.
Bendrųjų statybos sąnaudų indekso paskirtis – parodyti rangovo per statybos procesą patiriamų sąnaudų raidą.
Naujų gyvenamųjų pastatų bendrąsias statybos sąnaudas sudarančios sąnaudos yra žaliavų sąnaudos, darbo sąnaudos,
gamybinės įrangos ir įrenginių, transporto, energijos ir kitos sąnaudos. Į statybos sąnaudas neįeina sąnaudos dėl bendruo
meninių būstų, negyvenamųjų pastatų, žemės kainų, užmokesčio architektams ir kitų mokesčių už paslaugas.
Žaliavų sąnaudos paprastai apskaičiuojamos naudojant žaliavų kainas. Žaliavų kainos turėtų būti nustatomos pagal
faktines kainas, o ne kainoraštyje nurodytas kainas. Kainos turėtų būti nustatomos remiantis sudaryta produktų ir tiekėjų
imtimi. Kainos vertinamos be PVM.
Darbo sąnaudos turėtų apimti visų darbuotojų atlygius, mėnesines algas ir socialinio draudimo įmokas. Socialinio
draudimo įmokos apima: i) darbdavio mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas; ii) darbdavio mokamas kolek
tyvine sutartimi ar darbo sutartimi nustatytas ir savanoriškas socialines įmokas ir iii) sąlygines socialines įmokas (socialines
įmokas, kurias tiesiogiai moka darbdavys).
Naujas gyvenamasis pastatas – bet koks pastatas, pastatomas tam, kad jame būtų nuolat arba laikinai gyvenama, arba
prieš tai buvęs kitos paskirties pastatas, kurio paskirtis keičiama į laikiną ar nuolatinę gyvenamąją paskirtį, ir kurio
statybos arba planavimo leidimą yra privaloma gauti pagal nacionalinės teisės aktus.
D. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS (MTP) SĄNAUDOS

1)

Kintamasis 230101. Vidaus MTP išlaidos

Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP) apima kūrybinį ir sistemingą darbą, atliekamą siekiant didinti sukauptas žinias, įskaitant
žinias apie žmoniją, kultūrą ir visuomenę, ir atrasti naujus turimų žinių panaudojimo būdus.
Vidaus MTP išlaidas sudaro lėšų, išleistų duomenis teikiančiame vienete vykdomiems MTP, suma.
Vidaus MTP išlaidos yra visos einamosios išlaidos ir bendrojo pagrindinio kapitalo išlaidos, skirtos statistiniame vienete
vykdomiems MTP per konkretų ataskaitinį laikotarpį, nepriklausomai nuo to, koks yra tų lėšų šaltinis. MTP einamosios
išlaidos apima vidaus MTP darbuotojų darbo sąnaudas ir kitas einamąsias (išorės MTP darbuotojų, paslaugų pirkimo)
sąnaudas. Bendrojo pagrindinio kapitalo išlaidos MTP apima žemės įsigijimą, pastatų įsigijimą, informacinės ir ryšių
įrangos įsigijimą, transporto įrangos įsigijimą, kitų mašinų ir įrangos įsigijimą, kapitalizuotos kompiuterių programinės
įrangos įsigijimą, kitų intelektinės nuosavybės produktų įsigijimą.
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Kintamasis 230201. MTP darbuotojai

Moksliniai tyrimai ir plėtra (MTP) apima kūrybinį ir sistemingą darbą, atliekamą siekiant didinti sukauptas žinias, įskaitant
žinias apie žmoniją, kultūrą ir visuomenę, ir atrasti naujus turimų žinių panaudojimo būdus.
Statistinio vieneto MTP darbuotojai yra visi MTP veikloje tiesiogiai dalyvaujantys asmenys – statistinio vieneto samdomi
darbuotojai ar išorės bendradarbiai, visiškai įsitraukę į to statistinio vieneto MTP veiklą, taip pat asmenys, teikiantys
tiesiogines paslaugas MTP veiklai (tokie kaip MTP vadovai, administratoriai, techniniai ir raštinės darbuotojai).
Neturėtų būti įtraukiami asmenys, teikiantys netiesiogines pagalbines ir papildomas paslaugas, tokie kaip valgyklų,
techninės priežiūros, administracijos ir apsaugos darbuotojai, net jeigu jų atlygiai ir mėnesinės algos įtraukiami į „kitas
einamąsias sąnaudas“ apskaičiuojant vidaus MTP išlaidas, kaip apibrėžta D dalies 1 punkte.
MTP darbuotojai yra dvi pagrindinės asmenų grupės:
— statistinio vieneto įdarbinti asmenys, kurie prisideda prie to vieneto vidaus MTP veiklos (vidaus MTP darbuotojai);
— išorės bendradarbiai, visiškai įsitraukę į to vieneto vidaus MTP veiklą (išorės MTP darbuotojai), kurie gali būti
nepriklausomi (savarankiškai dirbantys) arba priklausomi (gaunantys atlygius ar mėnesines algas, bet ne iš to statistinio
vieneto, kuriame vykdomi MTP).
3)

Kintamasis 230202. Tyrėjai

Tyrėjai yra profesionalai, dirbantys kuriant arba rengiant naujas žinias. Jie atlieka mokslinius tyrimus ir tobulina arba kuria
įvairias koncepcijas, teorijas, modelius, metodikas, instrumentus, programinę įrangą ar veiklos modelius.
Prie tyrėjų taip pat priskiriami vadovai ir administratoriai, dalyvaujantys planuojant ir valdant mokslinius ir techninius
tyrėjo darbo aspektus.
4)

Kintamasis 230301. Vidaus MTP išlaidos užsienio kontroliuojamose įmonėse

„Vidaus MTP išlaidos“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 230101 D dalies 1 punkte, o „Užsienio kontroliuojamos
įmonės“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
5)

Kintamasis 230401. MTP darbuotojai užsienio kontroliuojamose įmonėse

„MTP darbuotojai“ apibrėžiami taip, kaip pagal kintamąjį 230201 D dalies 2 punkte, o „Užsienio kontroliuojamos
įmonės“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
6)

Kintamasis 230501. Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir plėtrai (VBAMTP)

Valstybės biudžeto asignavimai moksliniams tyrimams ir plėtrai (VBAMTP) yra visi lėšų asignavimai, skiriami MTP
finansavimui (visuose sektoriuose) valdžios sektoriaus biudžetuose. Valdžios sektorius susideda iš centrinės (federalinės)
valdžios, regiono (krašto) valdžios ir vietos valdžios (savivaldos) pasektorių (pastarųjų MTP finansavimas gali būti neįtrau
kiamas į VBAMTP, jeigu nelaikomas reikšmingu arba jeigu neįmanoma surinkti duomenų). VBAMTP yra biudžeto
duomenys, apimantys duomenis nuo biudžeto prognozių iki faktinių išlaidų, tačiau renkant duomenis paprastai
daugiausia dėmesio skiriama „pradiniams biudžeto asignavimams“ ir „galutiniams biudžeto asignavimams“.
7)

Kintamasis 230502. Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTP

Nacionalinis viešasis finansavimas tarpvalstybiniu lygmeniu koordinuojamiems MTP apibrėžiamas kaip visas finansavimas
iš valdžios sektoriaus biudžeto, vertinamas kaip VBAMTP ir skirtas remti tarpvalstybinių viešojo sektoriaus MTP vykdy
tojams, Europos masto tarpvalstybinėms viešojo sektoriaus MTP programoms ir dvišalėms ar daugiašalėms viešojo
sektoriaus MTP programoms, sudarytoms tarp ES valstybių narių, šalių kandidačių ar ELPA šalių.
8)

Kintamasis 330101. Vidaus MTP išlaidos

Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 230101 (D dalies 1 punktas).
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Kintamasis 330201. MTP darbuotojai

Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 230201 (D dalies 2 punktas).
10) Kintamasis 330202. Tyrėjai
Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 230202 (D dalies 3 punktas).
E. PIRKIMAI

1)

Kintamasis 240101. Visi prekių ir paslaugų pirkimai

Visi prekių ir paslaugų pirkimai apima statistinio vieneto perkamų prekių ir paslaugų, apskaitoje pripažįstamų trumpa
laikiu turtu arba sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį, bendrą kiekį.
Šios perkamos prekės apima, pavyzdžiui (toliau pateiktas neišsamus sąrašas), žaliavas, pagalbines ir pakavimo medžiagas,
vartojimo prekes, kurą, atsargines dalis, sėklas ir pašarus, gyvūnus, smulkius inventoriaus reikmenis ir prekes, perkamas
perparduoti.
Perkamos paslaugos apima, pavyzdžiui (toliau pateiktas neišsamus sąrašas), paslaugas, susijusias su elektros energija,
šildymu, vandeniu, technine priežiūra, remontu, autoriniais atlyginimais, nuoma, draudimu, tyrimais (jei juos atlieka
tretieji asmenys), darbu per įdarbinimo įmones, reklamos ir skatinamąja veikla, transportu, komunikacija, bankininkyste,
taip pat teisines, apskaitos ir bet kokias kitas paslaugas, teikiamas trečiųjų asmenų ir pripažįstamas sąnaudomis per
ataskaitinį laikotarpį.
Prie jų nepriskiriamas pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos kiekio didinimas, taip pat bet koks finansinis
turtas ir ilgalaikis turtas. Darant išimtį, prie jų priskiriamas kitų klasių turtas, perklasifikuojant priskirtas prie kurių nors iš
pirmiau išvardytų punktų.
Perkamų prekių ir paslaugų, kurias apima ši apibrėžtis, vertė nustatoma pagal tuo tikslu nustatytas taisykles apskaitos
standartuose, kuriais remiantis pripažintas minėtas turtas ir sąnaudos.
2)

Kintamasis 240102. Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai

Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai yra prekių pirkimai numatant jas perparduoti
tretiesiems asmenims jų toliau neperdirbant. Tai apima ir paslaugas, kurias perka sąskaitas faktūras išrašančios paslaugų
bendrovės, t. y. bendrovės, kurių apyvartą sudaro ne tik agentūros komisiniai už paslaugų sandorį (pavyzdžiui, nekilno
jamojo turto agentų atveju), bet ir pati paslaugų sandorio suma, pavyzdžiui, kelionių agentams perkant transporto
paslaugas.
Neįtraukiama prekių ir paslaugų, parduodamų tretiesiems asmenims už komisinį atlyginimą, vertė, nes pats komisinius
gaunantis agentas tų prekių neperka ir neparduoda.
Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai įeina į „visus prekių ir paslaugų pirkimus“ ir
naudojami apskaičiuojant kitus suvestinius duomenis ir balansus.
3)

Kintamasis 240103. Paslaugų, kurias teikia laikinieji darbuotojai, sąnaudos

Šis kintamasis apima visas sąnaudas, statistinio vieneto pripažintas per ataskaitinį laikotarpį ir susijusias su paslaugomis,
kurias jam teikia laikinojo įdarbinimo įmonės ir panašios organizacijos, siunčiančios darbuotojus ribotą laikotarpį dirbti
klientų įmonėse, jais papildant arba laikinai pakeičiant kliento darbo jėgą, kai tie siunčiami asmenys yra laikinosios
pagalbos paslaugų vieneto darbuotojai. Paslaugų, kurias teikia laikinieji darbuotojai, sąnaudos yra kintamojo „Visi prekių
ir paslaugų pirkimai“ dalis.
Tačiau tos agentūros ir organizacijos pačios tiesiogiai neprižiūri savo darbuotojų, dirbančių klientų darbo vietose. Į šį
kintamąjį įtraukiamos tik sąnaudos, patirtos dėl darbuotojų parūpinimo, kuris nėra susijęs su konkrečios pramonės
paslaugos ar kitos, nepramoninės, paslaugos teikimu.
4)

Kintamasis 240104. Ilgalaikės nuomos ir veiklos nuomos sąnaudos

Ilgalaikės nuomos sąnaudos apima visas statistinio vieneto per ataskaitinį laikotarpį pripažintas sąnaudas, susijusias su
ilgalaikio turto nuoma. Į šį kintamąjį įtraukiami mokėjimai pagal veiklos nuomos sutartį dėl ilgalaikio turto.
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Pagal šį kintamąjį nuoma klasifikuojama kaip veiklos nuoma, jeigu nėra iš esmės perleidžiama visa su nuomojamo turto
nuosavybės teise susijusi rizika ir nauda.
5)

Kintamasis 240105. Energinių produktų pirkimai

Visų energinių produktų pirkimai per ataskaitinį laikotarpį turėtų būti įtraukiami į šį kintamąjį tik tuo atveju, kai jie
perkami tam, kad būtų naudojami kaip kuras. Neturėtų būti įtraukiami energiniai produktai, perkami kaip žaliava arba
skirti perparduoti jų neperdirbant. Šio kintamojo dydis turėtų būti išreiškiamas tik verte.
6)

Kintamasis 240106. Mokėjimai subrangovams

Vykdant veiklą pagal NACE B–E sekcijas, mokėjimai subrangovams yra atitinkamo vieneto mokėjimai tretiesiems asme
nims už pramonines prekes ir paslaugas, suteiktas palaikant subrangos santykius, kurių apibrėžtis pateikta toliau.
Dvi įmones sieja subrangos santykiai, kai kartu tenkinamos abi toliau nurodytos A ir B sąlygos:
A. Kliento įmonė, taip pat vadinama pagrindiniu rangovu, dalyvauja kuriant produktą, bent iš dalies perduodama jo
technines specifikacijas tiekėjo įmonei, taip pat vadinamai subrangovu, ir (arba) tiekia jam perdirbti skirtas žaliavas;
B. Kliento įmonė parduoda subrangos sutartyje numatytą produktą atskirai arba kaip sudėtingesnio produkto sudedamąją
dalį ir prisiima atsakomybę už produktą jį pardavus.
Pastaba. Vien nurodyta produkto spalva, dydis ar katalogo numeris dar nėra techninė specifikacija. Vien tai, kad produktas
specialiai gaminamas pagal užsakymą, dar nereiškia, kad atsiranda subrangos santykiai.
Rengiant NACE F sekcijos veiklos statistiką mokėjimai subrangovams yra atitinkamo vieneto mokėjimai tretiesiems
asmenims už statybos darbus, atliktus palaikant subrangos santykius.
Dvi įmones sieja subrangos santykiai, kai kartu tenkinamos toliau nurodytos A, B, C ir D sąlygos:
A. Kliento įmonė sudaro su tiekėjo įmone (toliau – subrangovas) sutartį dėl atliktinų darbų ar teiktinų paslaugų, kurie yra
konkrečiai įtraukti į statybos procesą;
B. Kliento įmonė yra atsakinga už galutinį statybos proceso produktą; ši atsakomybė apima ir tas proceso dalis, kurias
atlieka subrangovai, o kai kuriais atvejais dalis atsakomybės gali tekti subrangovui;
C. Kliento įmonė pateikia subrangovui specifikacijas: pavyzdžiui, subrangovo atliekamas darbas ar teikiama paslauga turi
atitikti konkretaus projekto tikslus, todėl tai negali būti standartizuotas arba kataloge numatytas darbas ar paslauga;
D. Sudaryta dvišalė sutartis nėra kitais atžvilgiais nustatyta kitu susijusio pobūdžio susitarimu, tokiu kaip bendrai
pateiktas konkurso pasiūlymas, sudarytas konsorciumas, bendroji įmonė ar kt.
7)

Kintamasis 240201. Prekių atsargų pokytis

Prekių atsargų pokytis yra skirtumas tarp ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir pradžioje statistinio vieneto pripažintų
atsargų bendrosios vertės. Tų atsargų vertė yra ta vertė, kuria jos pripažintos finansinėse ataskaitose.
8)

Kintamasis 240202. Pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų pokytis

Šis kintamasis apibrėžiamas kaip statistinio vieneto pagamintų, bet dar neparduotų gatavų arba tebegaminamų produktų
atsargų vertės pokytis nuo pirmos iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Jis yra kintamojo „Prekių atsargų pokytis“
dalis.
Prie šių produktų priskiriama statistiniam vienetui priklausanti nebaigta gaminti produkcija, net jei tuos produktus tuo
metu turi tretieji asmenys. Tačiau prie jų nepriskiriami statistinio vieneto turimi produktai, priklausantys tretiesiems
asmenims.
Atsargų vertė nustatoma pagal gamybos sąnaudas prieš vertės koregavimus (pavyzdžiui, dėl nusidėvėjimo).
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Kintamasis 240203. Perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis

Perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis yra skirtumas tarp atsargų, statistinio vieneto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir
pradžioje pripažintų prekėmis, skirtomis perparduoti tretiesiems asmenims jų toliau neperdirbant, bendrosios vertės. Tų
atsargų vertė yra ta vertė, kuria jos pripažintos finansinėse ataskaitose. Perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis yra
kintamojo „Prekių atsargų pokytis“ dalis.
10) Kintamasis 240301. Visi užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų pirkimai
„Visi prekių ir paslaugų pirkimai“ apibrėžiami taip, kaip pagal kintamąjį 240101 E dalies 1 punkte, o „Užsienio kont
roliuojamos įmonės“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
11) Kintamasis 240302. Užsienio kontroliuojamų įmonių prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, pirkimai
„Perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimai“ apibrėžiami taip, kaip pagal kintamąjį 240102 E dalies 2 punkte, o
„Užsienio kontroliuojamos įmonės“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
F.

1)

PRODUKCIJA IR REZULTATAI

Kintamasis 140101. Produkcija (apimtis)

Produkcija trumpojo laikotarpio verslo statistikoje reikalinga indekso formos. Produkcijos apimties indeksas yra ekono
minės raidos pamatinis rodiklis, naudojamas visų pirma siekiant anksti nustatyti esminius ekonominės raidos pokyčius. Jis
turėtų būti pateikiamas kaip Laspeireso tipo indeksas, palyginant esamą produkcijos apimtį su atitinkama bazinio laiko
tarpio produkcijos apimtimi.
Teorinis produkcijos apimties indekso tikslas yra toks:
— pagal verslo ciklo statistiką turėtų būti vertinama nuosava produkcija. Terminai „produkcija“ ar „veiklos rezultatai“
verslo ciklo statistikoje neapima iš kitų vienetų gautų įnašų;
— todėl produkcijos apimties indekso tikslas yra trumpais ir reguliariais intervalais vertinti pridėtinės vertės dydžio
pokyčius;
— vertinami pridėtinės vertės dydžio pokyčiai apskritai turėtų būti apytikriai nustatomi pagal pridėtinę vertę, apskai
čiuojamą pagal „pridėtinės vertės“ sampratas nacionalinėse sąskaitose.
Produkcijos apimties indekso apskaičiavimo principai:
— indeksui sudaryti pagal jo teorinį tikslą reikalingi duomenys paprastai negaunami kas mėnesį;
— todėl pridėtinė vertė bazinėmis kainomis apskaičiuojama tik baziniam laikotarpiui, ypač siekiant atnaujinti svorinius
koeficientus. Jeigu pridėtinė vertė bazinėmis kainomis nėra žinoma, kaip pakaitinį dydį galima naudoti bendrąją
pridėtinę vertę faktorine kaina;
— pridėtinė vertė tolesniais mėnesiais per bazinį laikotarpį nustatoma naudojant tinkamas pakaitines vertes.
Pakaitinių verčių apskaičiavimas tolesniam naudojimui. Toliau rengiant indeksus tinkamos pakaitinės vertės yra:
— toliau naudojamos bendrosios produkcijos vertės (defliuotos),
— toliau naudojamos produkcijos apimtys,
— toliau naudojama apyvarta (defliuota),
— toliau naudojamos darbo sąnaudos,
— toliau naudojamos žaliavų sąnaudos,
— toliau naudojamos energijos sąnaudos.
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Šių pakaitinių dydžių koreliacija su pridėtinės vertės kaita gali skirtis priklausomai nuo atitinkamos rinkos veiklos.
Kiekvienai rinkos veiklai reikėtų pasirinkti pakaitinį rodiklį, kurio koreliacija būtų didelė.
Ryšiai su nacionalinėmis sąskaitomis:
— įprasta „produkcijos indekso“, kaip „pridėtinės vertės raidos“, samprata prieštarauja produkcijos apibrėžčiai pagal
nacionalines sąskaitas ar verslo struktūros statistiką;
— pagal nacionalines sąskaitas produkcijos indeksas reiškia „pridėtinės vertės“, nustatytos palyginamosiomis kainomis,
kaitą, o pridėtinė vertė iš esmės yra produkcija, atėmus tarpinį vartojimą bazinėmis kainomis.
2) Kintamasis 140201. Pardavimo apimtis
Pardavimo apimtis parodo grynosios apyvartos vertę palyginamosiomis kainomis, todėl ji iš esmės yra kiekio indeksas. Ji
gali būti apskaičiuojama kaip grynoji apyvarta einamosiomis kainomis, defliuota taikant tinkamą kainų rodiklį, arba kaip
tiesiogiai pagal parduotų prekių kiekį nustatomas kiekio indeksas.
3) Kintamasis 140301. Grynoji apyvarta
Visų rūšių veiklos, išskyrus NACE 64, 65 ir kai kurias NACE 66 veiklos rūšis, grynoji apyvarta susideda iš visų pajamų,
gautų per ataskaitinį laikotarpį vykdant įprastinę statistinio vieneto veiklą, ir pateikiama atėmus visus statistinio vieneto
taikytus kainų sumažinimus, nuolaidas ir lengvatas.
Pajamos apibrėžiamos kaip ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį: tai yra gaunamos įplaukos ar turto
padidėjimas arba įsipareigojimų sumažėjimas, dėl kurių padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus atvejus, kai nuosavas kapi
talas didinamas savininkų įnašais.
Minėtos įplaukos gaunamos pagal sutartis su klientais ir susidaro statistiniam vienetui vykdant tose sutartyse numatytas jų
vykdymo prievoles. Paprastai prievolės vykdymas yra prekių pardavimas (perleidimas) arba paslaugų suteikimas, tačiau
bendrosios įplaukos gali apimti ir pajamas, gautas kaip pelnas kitiems naudojantis to statistinio vieneto turtu.
Į grynąją apyvartą neįeina:
— visi su pajamomis tiesiogiai susiję mokesčiai, muitai ar rinkliavos;
— bet kokios sumos, surinktos bet kokio subjekto vardu, jeigu statistinis vienetas, palaikydamas santykius su tuo
subjektu, veikia kaip tarpininkas;
— visos pajamos, kurios gautos ne vykdant įprastinę statistinio vieneto veiklą. Šių rūšių pajamos paprastai klasifikuo
jamos kaip „kitos (veiklos) pajamos“, „finansinės pajamos“, „ypatingosios pajamos“ ar pagal kitą panašią kategoriją,
priklausomai nuo atitinkamų bendrųjų apskaitos standartų, kuriais remiantis rengiamos finansinės ataskaitos.
Trumpesnio nei metų laikotarpio statistikoje gali būti neįmanoma atsižvelgti į tokius aspektus kaip metiniai kainų
sumažinimai, subsidijos, lengvatos ir nuolaidos.
NACE K6411, K6419 ir K649 veiklos grynoji apyvarta apibrėžiama kaip produkcijos vertė atėmus subsidijas ar valstybės
dotacijas.
NACE K642 ir K643 veiklos grynąją apyvartą galima apytikriai nustatyti pagal bendrąsias veiklos sąnaudas, jei grynoji
apyvarta nepateikiama finansinėse ataskaitose.
NACE K6511, K6512 ir K652 veiklos grynoji apyvarta apibrėžiama kaip bendros uždirbtos įmokos.
NACE K653 veiklos grynoji apyvarta apibrėžiama kaip visos pensijų įmokos.
NACE K66 veiklos, kurios grynoji apyvarta nepateikiama finansinėse ataskaitose, grynoji apyvarta apibrėžiama kaip
produkcijos vertė atėmus subsidijas ar valstybės dotacijas. NACE K66 veiklai, kurios grynoji apyvarta pateikiama finan
sinėse ataskaitose, taikoma įprastinė grynosios apyvartos apibrėžtis.
4) Kintamasis 140302. Grynoji apyvarta šalies rinkoje
5) Kintamasis 140303. Grynoji apyvarta užsienio rinkoje

2020 8 18

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

6)

Kintamasis 140304. Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (euro zonoje)

7)

Kintamasis 140305. Grynoji apyvarta užsienio rinkoje (ne euro zonoje)

L 271/105

Nustatant grynosios apyvartos šalies ir užsienio rinkose indeksus, grynoji apyvarta turi būti išskaidoma pagal pirmąją
produkto paskirties vietą, remiantis nuosavybės teisės pasikeitimu (nepriklausomai nuo to, ar taip pat vykdomas atitin
kamas fizinis prekių perkėlimas per valstybių sienas, ar ne). Paskirties vieta nustatoma pagal prekes ir paslaugas nupirkusio
trečiojo asmens rezidavimo vietą.
8)

Kintamasis 250101. Grynoji apyvarta

Ta pati apibrėžtis kaip kintamojo 140301 (F dalies 3 punktas).
9)

Kintamasis 250102. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramonės veiklos grynoji apyvarta

Grynosios apyvartos dalis, gaunama iš NACE A–F sekcijoms priskirtos veiklos.
Į ją neįeina grynoji apyvarta, susidaranti perparduodant prekes ir paslaugas, pirktas perparduoti tokios pat būklės.
10) Kintamasis 250103. Pramonės veiklos grynoji apyvarta
Grynosios apyvartos dalis, gaunama iš NACE B–F sekcijoms priskirtos veiklos.
Į ją įeina grynoji apyvarta, susidaranti parduodant prekes ir paslaugas, dėl kurių buvo palaikomi subrangos santykiai.
Į ją neįeina grynoji apyvarta, susidaranti perparduodant prekes ir paslaugas, pirktas perparduoti tokios pat būklės.
11) Kintamasis 250104. Pramonės veiklos, išskyrus statybą, grynoji apyvarta
Grynosios apyvartos dalis, gaunama iš NACE B–E sekcijoms priskirtos veiklos.
Į ją įeina grynoji apyvarta, susidaranti parduodant prekes ir paslaugas, dėl kurių buvo palaikomi subrangos santykiai.
Į ją neįeina grynoji apyvarta, susidaranti perparduodant prekes ir paslaugas, pirktas perparduoti tokios pat būklės.
12) Kintamasis 250105. Statybų grynoji apyvarta
Grynosios apyvartos dalis, gaunama iš NACE F sekcijai priskirtos veiklos.
Į ją įeina grynoji apyvarta, susidaranti parduodant prekes ir paslaugas, dėl kurių buvo palaikomi subrangos santykiai.
Į ją neįeina grynoji apyvarta, susidaranti perparduodant prekes ir paslaugas, pirktas perparduoti tokios pat būklės.
13) Kintamasis 250106. Paslaugų veiklos grynoji apyvarta
Pajamos iš visų suteiktų paslaugų (banko ir draudimo paslaugų, verslo ir asmeninių paslaugų).
Šis kintamasis apima paslaugų teikimo veiklos, vykdomos kaip pagrindinė ar nepagrindinė veikla, grynąją apyvartą; kai
kurią paslaugų teikimo veiklą gali vykdyti pramoniniai vienetai. Ši veikla priskiriama NACE H–N ir P–S sekcijoms, taip pat
NACE G sekcijos 45.2 ir 45.4 (techninės priežiūros ir remonto) grupėms.
14) Kintamasis 250107. Prekybos (pirkimo ir perpardavimo) ir tarpininkavimo veiklos grynoji apyvarta
Grynosios apyvartos dalis, gaunama iš atitinkamo vieneto vykdomos prekybos (pirkimo ir perpardavimo) veiklos ir
tarpininkavimo veiklos. Ji apima prekių, kurias tas vienetas pirko savo vardu ir savo sąskaita ir perpardavė tokios pat
būklės arba jas paženklinęs etiketėmis, supakavęs ir įvyniojęs taip, kaip įprasta paskirstomosios prekybos įmonėse,
pardavimą, taip pat bet kokių komisinių gavimą perkant ir parduodant trečiųjų asmenų vardu ir jų naudai, ir kitą panašią
veiklą.
Perpardavimą galima skirstyti į:
— perpardavimą kitiems prekiautojams, profesionaliems naudotojams ir kt. (didmeninė prekyba);
— perpardavimą namų ūkiams ar smulkiems vartotojams (mažmeninė prekyba).
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Šios veiklos rūšys priskiriamos NACE G sekcijai (išskyrus 45.2 ir 45.4 grupes dėl techninės priežiūros ir remonto).
15) Kintamasis 250108. Pastatų statybos grynoji apyvarta
Grynosios apyvartos dalis, gaunama iš NACE F41 skyriui priskirtos veiklos.
Į ją įeina grynoji apyvarta, susidaranti parduodant prekes ir paslaugas, dėl kurių buvo palaikomi subrangos santykiai.
Į ją neįeina grynoji apyvarta, susidaranti perparduodant prekes ir paslaugas, pirktas perparduoti tokios pat būklės.
16) Kintamasis 250109. Civilinės inžinerijos veiklos grynoji apyvarta
Grynosios apyvartos dalis, gaunama iš NACE F42 skyriui priskirtos veiklos.
Į ją įeina grynoji apyvarta, susidaranti parduodant prekes ir paslaugas, dėl kurių buvo palaikomi subrangos santykiai.
Į ją neįeina grynoji apyvarta, susidaranti perparduodant prekes ir paslaugas, pirktas perparduoti tokios pat būklės.
17) Kintamasis 250110. Pagrindinės veiklos (NACE 3 skaitmenų lygmeniu) grynoji apyvarta
Grynosios apyvartos dalis, gaunama iš pagrindinės atitinkamo vieneto veiklos. Vieneto pagrindinė veikla nustatoma pagal
Tarybos reglamente (EB) Nr. 696/93 nustatytas taisykles.
Į ją įeina grynoji apyvarta, susidaranti parduodant prekes ir paslaugas, dėl kurių buvo palaikomi subrangos santykiai.
Į ją neįeina grynoji apyvarta, susidaranti perparduodant prekes ir paslaugas, pirktas perparduoti tokios pat būklės.
18) Kintamasis 250111. Subrangos veiklos grynoji apyvarta
NACE F sekcijos veiklos statistikoje subrangos veiklos grynoji apyvarta yra atitinkamo vieneto pagal subrangos santykius
trečiajam asmeniui atliktų statybos darbų grynoji apyvarta.
Dvi įmones sieja subrangos santykiai, kai kartu tenkinamos toliau nurodytos A, B, C ir D sąlygos:
A. Kliento įmonė sudaro su tiekėjo įmone (toliau – subrangovas) sutartį dėl atliktinų darbų ar teiktinų paslaugų, kurie yra
konkrečiai įtraukti į statybos procesą;
B. Kliento įmonė yra atsakinga už galutinį statybos proceso produktą; ši atsakomybė apima ir tas proceso dalis, kurias
atlieka subrangovai, o kai kuriais atvejais dalis atsakomybės gali tekti subrangovui;
C. Kliento įmonė pateikia subrangovui specifikacijas: pavyzdžiui, subrangovo atliekamas darbas ar teikiama paslauga turi
atitikti konkretaus projekto tikslus, todėl tai negali būti standartizuotas arba kataloge numatytas darbas ar paslauga;
D. Sudaryta dvišalė sutartis nėra kitais atžvilgiais nustatyta kitu susijusio pobūdžio susitarimu, tokiu kaip bendrai
pateiktas konkurso pasiūlymas, sudarytas konsorciumas, bendroji įmonė ar kt.
19) Kintamasis 250112. Grynoji apyvarta pagal kliento rezidavimo vietą
„Grynoji apyvarta“ yra grynoji apyvarta, kaip apibrėžta pagal kintamąjį 140301 (F dalies 3 punktas). Rezidavimo vietos
samprata yra tokia kaip Reglamente (ES) Nr. 549/2013.
20) Kintamasis 250113. Grynoji apyvarta pagal produktus
„Grynoji apyvarta“ yra grynoji apyvarta, kaip apibrėžta pagal kintamąjį 140301 (F dalies 3 punktas). Suskirstymas pagal
produktus yra pagrįstas CPA klasifikatoriumi.
21) Kintamasis 250201. Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo
Ji atitinka prekių pirkimo ir perpardavimo, toliau jų neperdirbant, veiklos grąžą. Ji apskaičiuojama remiantis grynąja
apyvarta, susijusia su pirkimo ir perpardavimo veikla neatliekant tolesnio perdirbimo, visu pirkimu perpardavimo tikslais,
taip pat pirktų prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, atsargų pokyčiais.
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Į bendrąją maržą, gautą iš prekių perpardavimo, įtraukiamas prekių ir paslaugų pardavimas, pirkimas ir atsargų pokyčiai,
susiję su prekėmis ir paslaugomis, kurios perkamos siekiant suteikti jas tretiesiems asmenims tokios pat būklės.
Tai taip pat vadinama bendrąja prekybos marža.
22) Kintamasis 250301. Produkcijos vertė
Produkcijos vertė yra visos statistinio vieneto produkcijos, sukurtos per ataskaitinį laikotarpį, vertė.
Visos veiklos, išskyrus NACE 64, 65 ir 66 veiklos rūšis, produkcijos vertė yra šių dalykų suma:
+ grynoji apyvarta,
± pagamintų prekių ir nebaigtos gaminti produkcijos atsargų pokytis,
± perparduoti skirtų prekių atsargų pokytis,
+ pajamos iš subsidijų, susijusių su produktais ar apyvarta, ir
+ kapitalizuota produkcija,
– pirktos perparduoti skirtos prekės ir paslaugos.
Pajamos iš subsidijų, susijusių su produktais ar apyvarta, yra bet kokios pajamos, gautos iš valstybės paramos, suteiktos
tam statistiniam vienetui ir jo atitinkamai pripažintos per ataskaitinį laikotarpį.
Kapitalizuota produkcija yra bendras viso savo sukurto ilgalaikio turto padidėjimas, statistinio vieneto atitinkamai pripa
žintas per ataskaitinį laikotarpį.
NACE K6411 veiklos produkcijos vertė nustatoma kaip kitos administracinės sąnaudos (išskyrus personalo sąnaudas)
plius mokesčių už paslaugas ir komisinių sąnaudos, plius personalo sąnaudos, plius materialiojo ir nematerialiojo ilga
laikio turto nusidėvėjimas.
NACE K6419 ir K649 veiklos produkcijos vertė nustatoma kaip gautinos palūkanos ir panašios pajamos minus mokė
tinos palūkanos ir panašūs mokėjimai, plius gautini komisiniai, plius pajamos iš akcijų ir kitų kintamo pelningumo
vertybinių popierių, plius grynasis pelnas ar grynasis nuostolis iš finansinių operacijų, plius pajamos iš subsidijų, susijusių
su produktais ar apyvarta. Kai kurių K6499 veiklos rūšių produkcijos vertė yra grynoji apyvarta plius subsidijos ar
valstybės dotacijos, arba ją galima apytikriai nustatyti pagal bendrąsias veiklos sąnaudas, jei grynoji apyvarta nepateikiama
finansinėse ataskaitose.
NACE K642 ir K643 veiklos produkcijos vertė yra grynoji apyvarta plius subsidijos ar valstybės dotacijos, arba ją galima
apytikriai nustatyti pagal bendrąsias veiklos sąnaudas, jei grynoji apyvarta nepateikiama finansinėse ataskaitose.
NACE K6511 veiklos produkcijos vertė apibrėžiama kaip bendros uždirbtos įmokos plius
investicinės pajamos, minus pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale, minus investicijų vertės patikslinimai, plius
perdraudikų investicinės pajamos iš jiems priklausančios bendrų įmonės techninių atidėjinių dalies, plius nerealizuotas
pelnas iš investicijų, plius kitos techninės pajamos be perdraudimo, minus sumokėtos išmokos, plius arba minus išmokų
atidėjinių pokytis (padidėjimą reikia atimti, o sumažėjimą pridėti), plius arba minus kitų techninių atidėjinių be perdrau
dimo pokyčiai (sąnaudas reikia atimti, o pajamas reikėtų pridėti), plius arba minus (jeigu yra) kitų techninių atidėjinių
pokyčiai, perdraudikų dalis (sąnaudas reikia atimti, o pajamas pridėti), plius arba minus (jeigu yra) būsimų asignavimų
fondo pokytis (sąnaudas reikėtų atimti, o pajamas pridėti), minus draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai be perdrau
dimo, minus investicijų realizavimo nuostolis, minus nerealizuotas nuostolis iš investicijų, plius kitos pajamos.
NACE K6512 ir K652 veiklos produkcijos vertė apibrėžiama kaip bendros uždirbtos įmokos plius investicinės pajamos,
minus pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale, minus investicijų vertės patikslinimai, plius perdraudikų investicinės
pajamos iš jiems priklausančios bendrų įmonės techninių atidėjinių dalies, plius kitos techninės pajamos be perdraudimo,
plius kitos pajamos, minus sumokėtos išmokos, plius arba minus išmokų atidėjinių pokytis (padidėjimą reikia atimti, o
sumažėjimą pridėti), minus investicijų realizavimo nuostolis, minus draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai (grynoji
suma), plius arba minus nuostolių svyravimo išlyginimo techniniai atidėjiniai (sąnaudas reikėtų atimti, o pajamas reikia
pridėti), plius arba minus kitų techninių atidėjinių pokyčiai, nepateikti kitose pozicijose (sąnaudas reikėtų atimti, o
pajamas pridėti).
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NACE K653 veiklos produkcijos vertė apibrėžiama kaip grynoji apyvarta minus mokėtinos draudimo įmokos, plius
investicinės pajamos, plius kitos pajamos, plius gautinos draudimo išmokos, minus bendros išlaidos pensijoms, minus
grynasis techninių atidėjinių pokytis (techninių atidėjinių padidėjimai atimami iš produkcijos vertės, o sumažėjimai
pridedami). Alternatyviai produkcijos vertė gali būti apskaičiuojama kaip sąnaudų suma.
NACE K66 veiklos, kurios grynoji apyvarta neįtraukiama į finansines ataskaitas, produkcijos vertė nustatoma kaip
gautinos palūkanos ir panašios pajamos minus mokėtinos palūkanos ir panašūs mokėjimai, plius gautini komisiniai,
plius pajamos iš akcijų ir kitų kintamo pelningumo vertybinių popierių, plius grynasis pelnas ar grynasis nuostolis iš
finansinių operacijų, plius pajamos iš subsidijų, susijusių su produktais ar apyvarta.
NACE K66 veiklos, kurios grynoji apyvarta pateikiama finansinėse ataskaitose, produkcijos vertė apibrėžiama kaip grynoji
apyvarta plius kapitalizuota produkcija, plius pajamos iš subsidijų, susijusių su produktais ar apyvarta.
23) Kintamasis 250401. Pridėtinė vertė
Pridėtinė vertė yra sudėtinis rodiklis, parodantis grynąsias veiklos pajamas, pakoreguotas dėl nusidėvėjimo, amortizacijos ir
išmokų darbuotojams, kai visi šie komponentai yra statistinio vieneto atitinkamai pripažinti per ataskaitinį laikotarpį. Šio
rodiklio vertė gaunama pagal tokią formulę:
+ grynoji apyvarta,
+ pajamos iš subsidijų, susijusių su produktais ar apyvarta,
+ kapitalizuota produkcija,
± prekių atsargų pokytis,
– visi prekių ir paslaugų pirkimai.
24) Kintamasis 250501. Bendrasis likutinis perteklius
Bendrasis likutinis perteklius – pajamų perteklius, susidaręs vykdant veiklą, po darbo faktoriaus sąnaudų apmokėjimo.
Jis gali būti apskaičiuojamas iš pridėtinės vertės atimant išmokų darbuotojams sąnaudas. Tai atitinkamo vieneto turimas
likutis, iš kurio jis gali atlyginti nuosavų lėšų teikėjams ir atsiskaityti su skolintojais, sumokėti mokesčius ir, galiausiai,
finansuoti visas savo investicijas arba jų dalį.
25) Kintamasis 250601. Užsienio kontroliuojamų įmonių grynoji apyvarta
„Grynoji apyvarta“ apibrėžiama taip, kaip pagal kintamąjį 140301 F dalies 3 punkte, o „Užsienio kontroliuojamos įmonės“
apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
26) Kintamasis 250701. Užsienio kontroliuojamų įmonių produkcijos vertė
„Produkcijos vertė“ apibrėžiama taip, kaip pagal kintamąjį 250301 F dalies 22 punkte, o „Užsienio kontroliuojamos
įmonės“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
27) Kintamasis 250801. Užsienio kontroliuojamų įmonių pridėtinė vertė
„Pridėtinė vertė“ apibrėžiama taip, kaip pagal kintamąjį 250401 F dalies 23 punkte, o „Užsienio kontroliuojamos
įmonės“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
28) Kintamasis 250901. Užsienyje kontroliuojančiųjų įmonių („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“
sąvoka) ir su jomis susijusių šalies įmonių grynoji apyvarta
„Grynoji apyvarta“ apibrėžiama taip, kaip pagal kintamąjį 140301 F dalies 3 punkte, o „Užsienyje kontroliuojančiosios
įmonės („galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ sąvoka) ir su jomis susijusios šalies įmonės“ apibrėžiamos taip,
kaip pagal kintamąjį 210401 A dalies 14 punkte.
29) Kintamasis 440101. Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai
vienetai, grynoji apyvarta
„Grynoji apyvarta“ apibrėžiama taip, kaip pagal kintamąjį 140301 F dalies 3 punkte, o „Įmonės užsienyje, kurių galutinę
kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 410101 A dalies
25 punkte.
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30) Kintamasis 251001. Parduota produkcija
Parduota produkcija apibrėžiama kaip produkcija, bet kuriuo metu pagaminta kiekvienos šalies ekonominėje teritorijoje ir
parduota (išrašant sąskaitas faktūras) per ataskaitinį laikotarpį. Produkcija gali būti pagaminta vykdant pagrindinę arba
nepagrindinę įmonės veiklą. Ji apima ir produkciją, parduotą (išrašant sąskaitas faktūras) tarp tos pačios įmonės atskirų
veiklos rūšių vienetų.
31) Kintamasis 251002. Produkcija vykdant subrangos operacijas
Tai yra kiekvienos šalies ekonominėje teritorijoje subrangovo pagaminta produkcija, kuri per ataskaitinį laikotarpį
parduota (išrašant sąskaitas faktūras) pagrindiniam subjektui pagal CPA gairėse nustatytas subrangos operacijų sąlygas.
Produkcija gali būti pagaminta vykdant pagrindinę arba nepagrindinę įmonės veiklą.
32) Kintamasis 251003. Faktinė produkcija
Faktinė produkcija yra bet kokia produkcija, per ataskaitinį laikotarpį pagaminta kiekvienos šalies ekonominėje teritorijoje,
kuri panaudojama kitų produktų gamybai. Ji apima tuos produktus, kurie pačiame atitinkamos veiklos rūšies vienete arba
kitos veiklos rūšies vienete, priklausančiame tai pačiai įmonei, yra:
— skirti parduoti,
— perdirbami į kitą produktą,
— integruojami į kito produkto sudėtį arba
— įtraukiami į atsargas.
G. INVESTICIJOS

1)

Kintamasis 260101. Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą apima visus ilgalaikio materialiojo turto padidinimus, statistinio vieneto
pripažįstamus per ataskaitinį laikotarpį, išskyrus bet kokius turto padidinimus dėl perkainojimo ar pirmiau pripažintų
nuvertėjimo nuostolių panaikinimo ir dėl kito ilgalaikio materialiojo turto perklasifikavimų (perdavimų).
Tokie turto padidinimai, be kita ko, apima turto įsigijimą, finansinę nuomą, pagerinimą, pakeitimą, renovaciją, statybą,
savarankišką statybą ir bet kokias kapitalizuotas sąnaudas, kaip leidžiama pagal taikomus apskaitos standartus, kuriuose
nustatyti pripažinimo ir įvertinimo kriterijai.
2)

Kintamasis 260102. Bendrosios investicijos į žemę

Bendrosios investicijos į žemę apima visus žemės ir žemės gelmių išteklių, miškų ir vidaus vandenų, išteklių žvalgymui ir
vertinimui skirto materialiojo turto, kasybos, naftos ir dujų turto ir kito panašaus turto padidinimus, statistinio vieneto
pripažįstamus per ataskaitinį laikotarpį. Bendrosios investicijos į žemę yra kintamojo „Bendrosios investicijos į ilgalaikį
materialųjį turtą“ dalis.
3)

Kintamasis 260103. Bendrosios investicijos į esamų pastatų įsigijimą

Bendrosios investicijos į esamų pastatų įsigijimą apima visus jau naudojamų (t. y. nenaujų) pastatų ir panašių statinių
papildymus arba įsigijimus jų įsigijimo momentu, statistinio vieneto pripažįstamus per ataskaitinį laikotarpį.
Bendrosios investicijos į esamų pastatų įsigijimą yra kintamojo „Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą“ dalis.
4)

Kintamasis 260104. Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir gerinimą

Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir gerinimą apima visus:
— (savarankiškai statomus) naujų pastatų priestatus savoms reikmėms,
— naujų pastatų įsigijimus (paprastai pagal statybos sutartį, pagal kurią naudos gavėjas yra duomenis teikiantis statistinis
vienetas),
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— esamų pastatų kapitalizuotus priestatus, pakeitimus, pagerinimus ir renovacijas (jeigu papildoma su jais susijusi
ekonominė nauda tikriausiai atiteks atitinkamam statistiniam vienetui), statistinio vieneto pripažįstamus per ataskaitinį
laikotarpį.
Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir gerinimą yra kintamojo „Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą“
dalis.
5)

Kintamasis 260105. Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius apima visus mašinų, transporto priemonių, tvirtinimo ir jungimo įtaisų,
raštinės įrangos, kompiuterių, ryšių ir tinklų įrangos ir kitų panašių įrenginių papildymus, statistinio vieneto pripažįstamus
per ataskaitinį laikotarpį.
Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius yra kintamojo „Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą“ dalis.
6)

Kintamasis 260106. Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą

Bendrosios investicijos į ilgalaikį nematerialųjį turtą, išskyrus prestižą, apima visus ilgalaikio nematerialiojo turto padidi
nimus, statistinio vieneto pripažįstamus per ataskaitinį laikotarpį, išskyrus prestižą.
Tokie turto padidinimai, be kita ko, apima turto įsigijimą, finansinę nuomą, pagerinimą, papildymą, pakeitimą, renovaciją,
statybą, savarankišką statybą ir bet kokias kapitalizuotas sąnaudas, kaip leidžiama pagal taikomus apskaitos standartus,
kuriuose nustatyti pripažinimo ir įvertinimo kriterijai ir kuriuose taip pat apibrėžtas terminas „prestižas“.
7)

Kintamasis 260107. Investicijos į programinės įrangos pirkimą

Investicijos į programinės įrangos pirkimą pripažįstamos nematerialiuoju turtu tik tada, kai yra tikėtina, kad būsimą su
tuo turtu siejamą ekonominę naudą gaus atitinkama įmonė, ir kai galima patikimai įvertinti to turto savikainą. Jei
programinės įrangos pirkimas neatitinka šių sąlygų, jis pripažįstamas sąnaudomis tuo metu, kai tos sąnaudos patiriamos,
ir įtraukiamas į „visų prekių ir paslaugų pirkimų“ vertę.
Investiciją į programinės įrangos pirkimą sudaro jos pirkimo kaina, įskaitant bet kokius importo muitus ir negrąžinamus
pirkimo mokesčius, ir bet kokios išlaidos, tiesiogiai priskirtinos tos programinės įrangos paruošimui naudoti pagal
numatomą jos paskirtį. Tiesiogiai priskirtinos išlaidos apima, pavyzdžiui, mokėjimus specialistams už įrangos įdiegimą.
Skaičiuojant kainą atimamos bet kokios prekybos nuolaidos ir lengvatos.
8)

Kintamasis 260108. Materialių investicijų pardavimo pajamos

Materialių investicijų pardavimo pajamos apima esamų materialiųjų gamybos priemonių, parduodamų tretiesiems asme
nims, vertę. Parduodamos materialiosios gamybos priemonės įvertinamos ne balansine verte, o faktiškai gauta kaina (be
PVM), atskaičius visas pardavėjo dėl nuosavybės teisės perdavimo patirtas išlaidas. Neįtraukiami vertės koregavimai ir
kitoks materialiųjų gamybos priemonių perleidimas, kuris nėra pardavimas.
9)

Kintamasis 260201. Užsienio kontroliuojamų įmonių bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą

„Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 260101 G dalies 1 punkte, o
„Užsienio kontroliuojamos įmonės“ – taip, kaip pagal kintamąjį 210301 A dalies 13 punkte.
10) Kintamasis 430101. Įmonių užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai
vienetai, bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą
„Bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą“ apibrėžiamos taip, kaip pagal kintamąjį 260101 G dalies 1 punkte, o
„Įmonės užsienyje, kurių galutinę kontrolę vykdo duomenis teikiančios šalies instituciniai vienetai“ apibrėžiamos taip, kaip
pagal kintamąjį 410101 A dalies 25 punkte.
H. NEKILNOJAMASIS TURTAS

1) Kintamasis 150101. Statybos leidimai. Būstų skaičius
Statybos leidimas – tai leidimas pradėti dirbti vykdant statybos projektą. Tokio leidimo gavimas yra paskutinis planavimo
ir statybos leidimų gavimo iš valdžios institucijų etapas prieš pradedant darbus. Duomenų apie naujus statybos projektus
šaltinius galima papildyti kita informacija, pavyzdžiui, apie suteiktus detalių planų rengimo leidimus ir statybų pradžią.
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Šie statybos leidimai turėtų suteikti patikimų žinių apie statybos pramonės darbų dydį artimiausioje ateityje, nors tai gali
būti neįmanoma tada, kai didele dalimi leidimų nepasinaudojama arba praeina daug laiko nuo leidimų išdavimo iki
statybos pradžios.
Reglamente (ES) 2019/2152 reikalaujama pateikti duomenis tik apie naujus pastatus ir negyvenamųjų pastatų pavertimą
gyvenamaisiais pastatais, nors statybos leidimai gali būti išduodami ir kitokioms statyboms bei darbams.
Pastatai smulkiau skirstomi į gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus.
Gyvenamieji pastatai yra tokie statiniai, kurių ne mažiau kaip pusė naudojama pagal gyvenamąją paskirtį. Jeigu pagal
gyvenamąją paskirtį naudojama mažiau nei pusė viso naudingojo ploto pastate, tas pastatas priskiriamas prie negyvena
mųjų pastatų, kaip tinka pagal jo funkcinį projektą.
Šio kintamojo (būstų statybos leidimų skaičiaus) paskirtis – parodyti būsimą statybos veiklos raidą pagal vienetų skaičių.
Šį kintamąjį sudaro būstų skaičius naujuose gyvenamuosiuose pastatuose, kurių statybos leidimai yra išduoti (įskaitant
vieno būsto gyvenamuosius pastatus ir gyvenamuosius pastatus su dviem ir daugiau būstų). Būstas – tai kambarys arba
kambarių grupė su priedais, įrengti ilgalaikiam naudojimui skirtame pastate arba struktūriškai atskiroje jo dalyje, kurie yra
pastatyti, perstatyti, rekonstruoti ir panašiai sutvarkyti pritaikant juos privačiam gyvenimui. Būstas turėtų turėti atskirą
išėjimą į gatvę (tiesiai iš būsto arba per sodą ar sklypą) arba į pastato bendrąsias patalpas (laiptinę, koridorių, galeriją ar
kt.). Atskirti gyvenamieji kambariai, aiškiai skirti naudoti kaip būsto dalis, turėtų būti laikomi būsto dalimi. Taigi, būstą
gali sudaryti tame pačiame atitvertame plote esantys atskiri pastatai, jeigu jie skirti to paties privataus namų ūkio
gyvenimui.
Šioje statistikoje būstais nelaikomi esamų gyvenamųjų pastatų priestatai, kuriems nereikia statybos leidimo.
2) Kintamasis 150102. Statybos leidimai. Plotas kvadratiniais metrais (arba naudingasis plotas, arba alternatyvus
dydžio matas)
„Statybos leidimai“ apibrėžiami taip, kaip pagal kintamąjį 150101 (H dalies 1 punktas). Šio kintamojo (statybos leidimai
pagal pastatų naudingąjį plotą) paskirtis – parodyti būsimą statybos veiklos raidą pagal jos apimtį.
Šis kintamasis rengiamas pagal naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, kuriems išduoti leidimai, naudingąjį plotą
kvadratiniais metrais. Pastato naudingasis plotas matuojamas jo išorinių sienų perimetro viduje ir neapima:
— pastato konstrukcijų zonų (pvz., zonų, kuriose yra skiriamieji komponentai, atramos, kolonos, stulpai, šachtos,
kaminai),
— funkcinių pagalbinės paskirties zonų (pvz., zonų, kuriose yra šildymo ir oro kondicionavimo ar elektros energijos
gamybos įrenginiai),
— praeigų (pvz., laiptinių, liftų, eskalatorių).
Viso pastato naudingojo ploto dalis, naudojama pagal gyvenamąją paskirtį, apima plotą, skirtą virtuvėms, svetainėms,
miegamiesiems ir pagalbinėms patalpoms, rūsiams ir bendro naudojimo patalpoms būstuose.
Jeigu informacijos apie naudingąjį plotą neįmanoma tiesiogiai gauti iš surinktų duomenų, naudingąjį plotą galima įvertinti
remiantis prieinamais duomenų šaltiniais.
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V PRIEDAS

Europos tarptautinės prekybos prekėmis, įskaitant prekybą prekėmis pagal įmonių charakteristikas,
statistikos techninės specifikacijos
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 skirsnis
Terminų apibrėžtys
Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikoje vartojamų terminų apibrėžtys:
a) prekės – visų rūšių kilnojamasis turtas, įskaitant elektros energiją ir gamtines dujas;
b) prekių eksportas – bet koks iš valstybės narės materialiųjų išteklių atsargų paimtų prekių fizinis gabenimas jas išvežant
iš tos valstybės narės statistinės teritorijos į paskirties vietą kitos valstybės narės statistinėje teritorijoje ar ES nepri
klausančioje šalyje;
c) prekių importas – bet koks prekių, kuriomis papildomos valstybės narės materialiųjų išteklių atsargos, fizinis gabe
nimas jas įvežant į tos valstybės narės statistinę teritoriją iš kitos valstybės narės statistinės teritorijos ar iš ES
nepriklausančios šalies;
d) specifinės prekės ar prekių gabenimas – prekės ar prekių gabenimas, nurodyti šio priedo III skyriuje, dėl kurių
pobūdžio iš esmės nukrypstama nuo principo registruoti prekių fizinį gabenimą per valstybės narės sieną arba būtina
taikyti specialias metodines nuostatas, kurios skiriasi nuo visoms kitoms prekėms ar prekių gabenimui taikomų
nuostatų;
e) Sąjungos prekės – Sąjungos muitinės kodekse apibrėžtos Sąjungos prekės;
f)

ne Sąjungos prekės – Sąjungos muitinės kodekse apibrėžtos ne Sąjungos prekės;

g) muitinės deklaracija – Sąjungos muitinės kodekse apibrėžta muitinės deklaracija;
h) muitinės sprendimas – bet koks muitinės oficialus aktas, susijęs su priimtomis muitinės deklaracijomis ir turintis
teisinę galią vienam ar daugiau asmenų;
i)

ES nepriklausanti šalis – bet kuri šalis ar teritorija, kuri nėra Europos Sąjungos statistinės teritorijos dalis;

j)

tarp valstybių narių tranzitu gabenamos prekės – prekės, kurios į paskirties valstybę narę gabenamos per bet kurią
tarpinę valstybę narę arba joje sustabdomos tik dėl su tų prekių transportu susijusių priežasčių, kai toks gabenimas
nėra prekių importas ar eksportas į tą valstybę narę;

k) ekonominės nuosavybės teisė – teisė gauti su turto naudojimu susijusią naudą, kartu prisiimant su juo susijusią riziką;
turto ekonominis savininkas nebūtinai yra jo teisinis savininkas;
l)

kvazieksportuojamos prekės – prekės, iš kitos valstybės narės įvežamos į valstybę narę, kurioje tos prekės yra tuo
metu, kai išleidžiamos muitinės procedūrai atlikti, siekiant deklaruoti tas prekes eksportui, su sąlyga, kad eksportuo
tojas nėra įsisteigęs toje valstybėje narėje, kurioje prekės yra tuo metu, kai išleidžiamos muitinės procedūrai atlikti, ir
kad prekių įvežimas į valstybę narę, kurioje prekės yra tuo metu, kai išleidžiamos muitinės procedūrai atlikti, nėra
Sąjungos vidaus prekių įsigijimas ar juo laikomas sandoris, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 2006/112/EB;

m) kvaziimportuojamos prekės – prekės, išleidžiamos į laisvą apyvartą valstybėje narėje, kurioje nėra įsisteigęs jų impor
tuotojas ir iš kurios jos vėliau eksportuojamos į kitą valstybę narę;
n) perdirbimas – veiksmai ar operacijos (gamyba, transformacija, statyba, surinkimas, patobulinimas, renovacija ir kt.),
kurių tikslas yra gauti arba pagaminti naują arba reikšmingai pagerintą prekę;
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o) valstybė narė ar ES nepriklausanti šalis, kurioje pagaminta prekė, – valstybė narė ar ES nepriklausanti šalis, kurioje
atliktas naujausias esminis ekonomiškai pagrįstas nebaigtos gaminti prekės perdirbimas arba apdorojimas.
2 skirsnis
Sąjungos vidaus ir išorės eksporto ir importo valstybė narė; duomenis teikianti valstybė narė
1.

Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a) Sąjungos vidaus eksporto valstybė narė – valstybė narė, iš kurios statistinės teritorijos prekės eksportuojamos į jų
paskirties vietą kitoje valstybėje narėje;
b) Sąjungos vidaus importo valstybė narė – valstybė narė, į kurios statistinę teritoriją prekės importuojamos iš kitos
valstybės narės.
2.

Sąjungos išorės prekybos prekėmis statistikoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a) Sąjungos išorės eksporto valstybė narė – valstybė narė, kurios statistinėje teritorijoje prekės yra tuo metu, kai išlei
džiamos muitinės procedūrai atlikti, arba kai reeksportuojamos.
Tačiau kvazieksportuojamų prekių atveju, jei galima nustatyti „faktinio eksporto valstybę narę“, kaip nurodyta šio
priedo 17 skirsnio 2 dalies antroje pastraipoje, „Sąjungos išorės eksporto valstybė narė“ yra faktinio eksporto valstybė
narė;
b) Sąjungos išorės importo valstybė narė – valstybė narė, kurios statistinėje teritorijoje prekės yra tuo metu, kai išlei
džiamos muitinės procedūrai atlikti.
3.
Sąjungos vidaus ir išorės eksporto ir importo valstybės narės apibrėžtis gali būti pritaikoma specifinėms prekėms ar
prekių gabenimui.
4.
Tarptautinės prekybos prekėmis statistikos duomenų teikimo Komisijai (Eurostatui) tikslu duomenis teikianti vals
tybė narė eksporto atveju yra eksporto valstybė narė, o importo atveju – importo valstybė narė.
3 skirsnis
Taikymo sritis
1.

Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika apima Sąjungos vidaus ir Sąjungos išorės prekybą prekėmis.

2.

Sąjungos vidaus prekyba prekėmis apima:

a) Sąjungos vidaus eksportą, kai iš eksporto valstybės narės į paskirties vietą kitoje valstybėje narėje išvežamos šios
prekės:
i) Sąjungos prekės, išskyrus tarp valstybių narių tranzitu gabenamas prekes;
ii) ne Sąjungos prekės, kurioms eksporto valstybėje narėje įforminama laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra;
b) Sąjungos vidaus importą, kai į importo valstybę narę įvežamos šios prekės, iš pradžių eksportuotos iš kitos valstybės
narės:
i) Sąjungos prekės, išskyrus tarp valstybių narių tranzitu gabenamas prekes;
ii) ne Sąjungos prekės, kurioms eksporto valstybėje narėje pirmiau buvo įforminta laikinojo įvežimo perdirbti muitinės
procedūra ir kurios laikomos pagal laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrą arba išleidžiamos į laisvą
apyvartą importo valstybėje narėje.
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Sąjungos išorės prekyba prekėmis apima:

a) Sąjungos išorės eksportą išvežant prekes iš Sąjungos statistinės teritorijos:
i) pagal vieną iš šių Sąjungos muitinės kodekse nustatytų muitinės procedūrų:
— eksportą;
— laikinąjį išvežimą perdirbti;
ii) taikant Sąjungos muitinės kodeksą:
— ne Sąjungos prekėms, laikinai reeksportuojamoms tolesniam perdirbimui;
— Sąjungos prekėms, išvežamoms iš Sąjungos muitų teritorijos po to, kai joms įforminta galutinio vartojimo
procedūra;
— reeksportuojamoms ne Sąjungos prekėms atliekant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą;
b) Sąjungos išorės importą įvežant prekes į Sąjungos statistinę teritoriją pagal vieną iš toliau nurodytų muitinės proce
dūrų, nustatytų Sąjungos muitinės kodekse:
i) išleidimą į laisvą apyvartą, įskaitant galutinį vartojimą;
ii) laikinąjį įvežimą perdirbti.
4.
Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikos duomenų apimtis gali būti pritaikoma specifinėms prekėms ar
prekių gabenimui.
5.
Kai kurios prekės ar prekių gabenimo operacijos dėl su metodika susijusių priežasčių neįtraukiamos į Europos
tarptautinės prekybos prekėmis statistiką. Tos prekės ir prekių gabenimo operacijos išvardytos priedėlyje.
4 skirsnis
Statistinė teritorija
1.
Sąjungos statistinę teritoriją sudaro jos valstybių narių statistinės teritorijos. Valstybės narės statistinė teritorija
atitinka jos teritoriją, kuri naudojama apibrėžiant Sąjungos muitų teritoriją Sąjungos muitinės kodekse.
2.

Nukrypstant nuo 1 dalies, Vokietijos Federacinės Respublikos statistinė teritorija apima Helgolando salą.

3.

Valstybių narių statistinės teritorijos apibrėžtis gali būti pritaikoma specifinėms prekėms ar prekių gabenimui.
5 skirsnis
Ataskaitinis laikotarpis

1.

Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikoje ataskaitinis laikotarpis yra:

a) kalendorinis mėnuo, kurį vykdomas importas arba eksportas;
b) kalendorinis mėnuo, į kurį patenka Sąjungos prekių apmokestinimo momentas, nuo kurio atsiranda prievolė apskai
čiuoti PVM už Bendrijos viduje tiekiamas ir įsigyjamas prekes, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 2006/112/EB.
Tačiau tada, kai laiko tarpas tarp prekių importo ar eksporto ir apmokestinimo momento yra ilgesnis nei du
kalendoriniai mėnesiai, ataskaitinis laikotarpis yra tas mėnuo, kurį vykdomas importas ar eksportas, arba
c) tas kalendorinis mėnuo, kurį muitinė priima deklaraciją, kai muitinės deklaracija naudojama kaip duomenų šaltinis.
2.

Sąjungos išorės prekybos prekėmis statistikoje ataskaitinis laikotarpis yra:

a) kalendorinis mėnuo, kurį vykdomas importas arba eksportas;
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b) tas kalendorinis mėnuo, kurį muitinė priima deklaraciją, kai muitinės deklaracija naudojama kaip duomenų šaltinis.
3.

Ataskaitinis laikotarpis gali būti pritaikomas specifinėms prekėms ar prekių gabenimui.
6 skirsnis
Eksportuotojas ir importuotojas

1.

Eksportuotojas yra ekonominės veiklos vykdytojas, vykdantis veiklą, kurios rezultatas yra prekių eksportas.

Eksportuotojas vykdo šią veiklą, kai:
a) sudaro sutartį (išskyrus vežimo sutartis), pagal kurią prekės eksportuojamos iš eksporto valstybės narės, arba, jei tai
netaikytina,
b) išveža prekes iš eksporto valstybės narės arba organizuoja prekių eksportą jų eksporto valstybėje narėje, arba, jei tai
netaikytina,
c) turi tas prekes, kurioms taikoma prekių eksporto procedūra eksporto valstybėje narėje.
2.

Importuotojas yra ekonominės veiklos vykdytojas, vykdantis veiklą, kurios rezultatas yra prekių importas.

Importuotojas vykdo šią veiklą, kai:
a) sudaro sutartį (išskyrus vežimo sutartis), pagal kurią prekės importuojamos į importo valstybę narę, arba, jei tai
netaikytina,
b) įveža prekes į importo valstybę narę arba organizuoja prekių importą jų importo valstybėje narėje, arba, jei tai
netaikytina,
c) turi tas prekes, kurioms taikoma prekių importo procedūra importo valstybėje narėje.
3.

Eksportuotojo ir importuotojo apibrėžtys gali būti pritaikomos specifinėms prekėms ar prekių gabenimui.
7 skirsnis
Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikos duomenis teikiantis vienetas

1.
Sąjungos vidaus prekių eksporto statistikos duomenis teikiantis vienetas yra apmokestinamasis asmuo, kaip
apibrėžta Tarybos direktyvos 2006/112/EB (1) III antraštinėje dalyje, arba neapmokestinamasis juridinis asmuo, identifi
kuojamas pagal individualų identifikacinį kodą, jam suteiktą eksporto valstybėje narėje pagal Tarybos direktyvos
2006/112/EB 214 straipsnį:
a) kuris yra deklaravęs prekių tiekimą Sąjungos viduje pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 251 straipsnio a punktą,
arba, jei tai netaikytina,
b) kuris yra eksportuotojas, kaip apibrėžta 6 skirsnyje.
2.
Sąjungos vidaus prekių importo statistikos duomenis teikiantis vienetas tais atvejais, kai tyrimas naudojamas kaip
duomenų šaltinis, yra apmokestinamasis asmuo, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2006/112/EB III antraštinėje dalyje,
arba neapmokestinamasis juridinis asmuo, identifikuojamas pagal individualų identifikacinį kodą, jam suteiktą importo
valstybėje narėje pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 214 straipsnį:
a) kuris yra deklaravęs prekių įsigijimą Sąjungos viduje pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 251 straipsnio c punktą,
arba, jei tai netaikytina,
b) kuris yra importuotojas, kaip apibrėžta 6 skirsnyje.
3.

Duomenis teikiančio vieneto apibrėžtis gali būti pritaikoma specifinėms prekėms ar prekių gabenimui.

(1) 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11,
p. 1).
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8 skirsnis
Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikai duomenis teikiančių vienetų prievolės
1.
Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikai duomenis teikiantys vienetai privalo įrodyti pateiktos statistinės
informacijos teisingumą, kai to prašo valstybės narės, kurioje jie pateikė informaciją, nacionalinė statistikos institucija
(toliau – NSI).
2.
Jei duomenis teikiantis vienetas nepateikia informacijos, kurią turi pateikti vykdydamas savo prievoles pagal šį
reglamentą, jam taikomos atitinkamų valstybių narių nustatytos nuobaudos.
3.
Importuotojas importo valstybėje narėje privalo padėti importo valstybės narės NSI vien Sąjungos vidaus importo
duomenų kokybės užtikrinimo tikslu išaiškinti su statistine informacija susijusius duomenų kokybės klausimus.

II SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ ELEMENTŲ NUSTATYMAS

9 skirsnis
Apmokestinamoji vertė ir jos atitikmuo
1.
Apmokestinamoji vertė – vertė, nustatoma apmokestinimo tikslais pagal Direktyvą 2006/112/EB. Kai produktams
taikomi muitai, tų muitų suma atimama iš apmokestinamosios vertės.
Tais atvejais, kai apmokestinamosios vertės nereikia deklaruoti apmokestinimo tikslais, jos atitikmuo yra sąskaitoje
faktūroje nurodyta vertė be PVM arba, jei jos nėra, – suma, kuri būtų nurodyta sąskaitoje faktūroje bet kokio pardavimo
arba pirkimo atveju.
Tuo atveju, kai atliekamas perdirbimas, apmokestinamosios vertės atitikmuo nustatomas bendrosios vertės pagrindu taip:
a) perdirbti skirtų prekių vertė yra bendroji suma, kuri būtų nurodyta sąskaitoje faktūroje pardavimo arba pirkimo atveju;
b) prekių vertė po perdirbimo yra perdirbti skirtų prekių vertė pridėjus per perdirbimo operaciją sukurtą pridėtinę vertę.
2.

Apmokestinamoji vertė ir jos atitikmuo išreiškiami duomenis teikiančios valstybės narės nacionaline valiuta.

Kai, norint išreikšti apmokestinamąją vertę ir jos atitikmenį nacionaline valiuta, būtina konvertuoti valiutą, taikomas
10 skirsnio 5 dalies antros pastraipos b punkte nurodytas valiutos kursas.
10 skirsnis
Statistinė vertė
1.
Statistinė vertė – prekių vertė tuo laiku ir toje vietoje, kur jos pervežamos per eksporto valstybės narės sieną, kai
eksportuojamos, arba importo valstybės narės sieną, kai importuojamos.
Sąjungos vidaus prekybos prekėmis statistikoje statistinė vertė apskaičiuojama pagal apmokestinamąją vertę ir jos atitik
menį, nurodytus 9 skirsnyje, kai reikia, pakoreguojant dėl papildomų sąnaudų pagal 4 dalį.
Sąjungos išorės prekybos prekėmis statistikoje statistinė vertė apskaičiuojama pagal 2 ir 3 dalyse nurodytą prekių vertę,
kai reikia, pakoreguojant dėl papildomų sąnaudų pagal 4 dalį.

2020 8 18

2.

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/117

Sąjungos išorės eksportui arba importui skirtų prekių vertė yra:

a) pardavimo arba pirkimo atveju – už importuojamas ar eksportuojamas prekes faktiškai sumokėta arba mokėtina kaina,
išskyrus sutartines ar fiktyvias vertes;
b) kitais atvejais – kaina, kuri būtų buvusi sumokėta pardavimo arba pirkimo atveju.
Muitinė vertė naudojama, jeigu ji pagal Sąjungos muitinės kodeksą nustatoma prekėms, išleidžiamoms į laisvą apyvartą,
įskaitant galutinį vartojimą.
3.
Perdirbimo arba kitų sandorių, dėl kurių neišrašomos sąskaitos faktūros, atveju Sąjungos išorės eksportui ar
importui skirtų prekių vertė nustatoma bendrosios vertės pagrindu taip:
a) perdirbti skirtų prekių vertė arba kitų sandorių, dėl kurių neišrašomos sąskaitos faktūros, atveju prekių vertė yra
bendroji suma, kuri būtų nurodyta sąskaitoje faktūroje pardavimo arba pirkimo atveju;
b) prekių vertė po perdirbimo yra perdirbti skirtų prekių vertė pridėjus per perdirbimo operaciją sukurtą pridėtinę vertę.
4.
Apmokestinamoji vertė ir jos atitikmuo, nurodyti 9 skirsnyje dėl Sąjungos vidaus prekybos, ir vertė, nurodyta 2 ir
3 dalyse dėl Sąjungos išorės prekybos, yra, kai reikia, pakoreguojami taip, kad statistinė vertė apimtų tik visas papildomas
sąnaudas, tokias kaip transporto ir draudimo sąnaudos, patirtas tiekiant prekes iš jų išvežimo vietos:
a) į eksporto valstybės narės pasienį, kai prekės eksportuojamos;
b) į importo valstybės narės pasienį, kai prekės importuojamos.
5.

Prekių statistinė vertė išreiškiama duomenis teikiančios valstybės narės nacionaline valiuta.

Kai, norint išreikšti prekių statistinę vertę nacionaline valiuta, būtina konvertuoti valiutą, taikomas šis valiutos kursas:
a) kursas, taikytinas pagal Sąjungos muitinės kodekse nustatytas valiutos konvertavimo nuostatas tuo metu, kai priimama
muitinės deklaracija, arba, jei tai netaikytina,
b) kursas, taikytinas nustatant apmokestinamąją vertę apmokestinimo tikslais, kai ji nustatoma, arba, jei tai netaikytina,
c) pagrindinis kursas, taikytinas prekių importavimo arba eksportavimo metu, kurį Europos Centrinis Bankas nustato
euro zonos valstybėms narėms, arba oficialus kursas, kurį nustato euro zonai nepriklausančios valstybės narės, jei tos
valstybės narės nėra dėl to priėmusios jokių specialių nuostatų.
11 skirsnis
Prekių kiekis
Prekių kiekis yra:
a) grynoji masė – faktinė prekių masė be jokių pakuočių;
b) kai taikoma, papildomais vienetais išreikštas kiekis – tai kitoks kiekis nei grynoji masė, nustatomas pagal ataskaitiniu
laikotarpiu galiojančią Kombinuotąją nomenklatūrą.
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12 skirsnis
Valstybės narės partnerės ir šalys partnerės
1.
Valstybė narė siuntėja – ta valstybė narė, iš kurios prekės iš pradžių eksportuotos į importo valstybę narę, jeigu
jokioje tarpinėje valstybėje narėje neįvyko jokių komercinių (pvz., pardavimo ar perdirbimo) sandorių ar su transportu
nesusijusių sustojimų vežant prekes. Jeigu įvyko toks sustojimas ar komercinis sandoris, valstybė narė siuntėja yra
paskutinė tarpinė valstybė narė, kurioje įvyko toks sustojimas ar sandoris.
2.

Paskirties valstybė narė – paskutinė valstybė narė, į kurią, kaip žinoma eksporto metu, bus eksportuojamos prekės.

3.

Kilmės šalis – valstybė narė arba kita šalis, iš kurios kilusios prekės.

Prekės, kurios yra gautos arba pagamintos tik vienoje valstybėje narėje ar kitoje šalyje arba teritorijoje, yra kilusios iš tos
valstybės narės ar šalies arba teritorijos.
Prekės, kurių gamyba vyko ne vienoje, o daugiau valstybių narių ar kitų šalių arba teritorijų, laikomos kilusiomis iš tos
valstybės narės ar šalies arba teritorijos, kurioje atliktas paskutinis esminis ekonomiškai pagrįstas jų perdirbimas arba
apdorojimas tam tikslui pritaikytoje įmonėje, kurio metu pagamintas naujas produktas arba kuris buvo svarbus jo
gamybos etapas.
Ne Sąjungos prekių kilmė nustatoma pagal Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, kuriomis nustatytos nelengvatinės
prekių kilmės taisyklės.
4.
Šalis siuntėja – šalis, iš kurios prekės iš pradžių eksportuotos į tą valstybę narę, kurioje prekės yra tuo metu, kai
išleidžiamos muitinės procedūrai atlikti, jeigu jokioje tarpinėje šalyje neįvyko jokių komercinių (pvz., pardavimo ar
perdirbimo) sandorių ar su transportu nesusijusių sustojimų vežant prekes. Jeigu įvyko toks sustojimas ar komercinis
sandoris, šalis siuntėja yra paskutinė tarpinė šalis, kurioje įvyko toks sustojimas ar sandoris.
5.
Paskutinės žinomos paskirties šalis – paskutinė šalis, į kurią, kaip žinoma prekių išleidimo muitinės procedūrai
atlikti arba reeksportavimo metu, bus eksportuojamos prekės.
13 skirsnis
Prekė
Prekės – prekės pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, galiojančią ataskaitiniu laikotarpiu.
14 skirsnis
Sandorio pobūdis
1.
Sandorio pobūdis – įvairūs bruožai (pirkimas, pardavimas, darbas pagal sutartį ar kt.), kurie, kaip manoma, padeda
skirti sandorius vieną nuo kito, ypač mokėjimų balanse ir nacionalinėse sąskaitose.
2.

Sandorių skirstymas pagal pobūdį yra nustatytas šio reglamento I priedo C dalies 1 lentelėje.
15 skirsnis
Transporto rūšis

1.

Transporto rūšis pasienyje – aktyvioji transporto priemonė, kuria, kaip laikoma, prekės:

a) išvežamos iš eksporto valstybės narės statistinės teritorijos, kai vykdomas Sąjungos vidaus eksportas, arba išvežamos iš
Sąjungos statistinės teritorijos, nustatytos 4 skirsnyje, kai vykdomas Sąjungos išorės eksportas; arba
b) įvežamos į importo valstybės narės statistinę teritoriją, kai vykdomas Sąjungos vidaus importas, arba įvežamos į
Sąjungos statistinę teritoriją, nustatytą 4 skirsnyje, kai vykdomas Sąjungos išorės importas.
2.
Vidaus transporto rūšis, jei taikytina, yra aktyvioji vidaus transporto priemonė, kuria eksportuojamos prekės išvežtos
iš išvežimo vietos arba kuria importuojamos prekės, kaip laikoma, atvežtos į atvežimo vietą.
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3.
Konteineris – nurodoma informacija apie tai, ar prekės yra vežamos konteineriuose tuo metu, kai kerta Sąjungos
statistinės teritorijos sieną.
4.

Transporto rūšių suskirstymas yra nustatytas šio reglamento I priedo C dalies 2 lentelėje.
16 skirsnis
Ekonominės veiklos vykdytojas partneris importo valstybėje narėje

Ekonominės veiklos vykdytojas partneris importo valstybėje narėje yra apmokestinamasis asmuo arba neapmokestina
masis juridinis asmuo, identifikuojamas pagal individualų identifikacinį kodą, jam suteiktą importo valstybėje narėje pagal
Tarybos direktyvos 2006/112/EB 214 straipsnį:
a) kuris yra deklaravęs prekių įsigijimą Sąjungos viduje pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 251 straipsnio c punktą,
arba, jei tai netaikytina,
b) kuris yra importuotojas, kaip apibrėžta 6 skirsnyje.
17 skirsnis
Numanomos paskirties valstybė narė ir faktinio eksporto valstybė narė
1.
Kai prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms įforminama galutinio vartojimo procedūra, numanomos paskir
ties valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje prekės yra tuo metu, kai išleidžiamos muitinės procedūrai atlikti.
Tačiau jeigu tuo metu, kai rengiama muitinės deklaracija, yra žinoma, kad prekės po išleidimo bus išsiųstos į kitą valstybę
narę, numanomos paskirties valstybė narė yra pastaroji valstybė narė.
Kai prekėms įforminama laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra, numanomos paskirties valstybė narė yra ta
valstybė narė, kurioje atliekama pirmoji perdirbimo operacija.
2.
Faktinio eksporto valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje prekės yra tuo metu, kai išleidžiamos muitinės
procedūrai atlikti.
Tačiau kvazieksportuojamų prekių, kaip apibrėžta 1 skirsnio l punkte, atveju faktinio eksporto valstybė narė yra ta
valstybė narė, iš kurios prekės atvežtos į valstybę narę, kurioje prekės yra tuo metu, kai išleidžiamos muitinės procedūrai
atlikti.
Kai prekės eksportuojamos po laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūros, faktinio eksporto valstybė narė yra ta
valstybė narė, kurioje atlikta paskutinė perdirbimo operacija.
18 skirsnis
Statistinė procedūra
Statistinė procedūra reiškia įvairias charakteristikas, kuriomis remiantis skiriamas įvairių rūšių importas ir eksportas, visų
pirma pagal tų prekių pateikimą muitinės procedūrai atlikti, kaip nustatyta šio reglamento I priedo C dalies 3 lentelėje.
19 skirsnis
Lengvatinis importo režimas
1.
Duomenys apie lengvatinį režimą yra duomenys apie muitų tarifų režimą, kuris nurodomas naudojant lengvatinio
tarifo kodą pagal Sąjungos muitinės kodekse nustatytą klasifikaciją.
2.

Duomenyse nurodomas muitinės taikomas arba leistas taikyti lengvatinis režimas.
20 skirsnis
Pristatymo sąlygos

Pristatymo sąlygos yra tos prekybos sutarties sąlygos, kuriomis atitinkamai nustatomi pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimai,
laikantis Tarptautinių prekybos rūmų tarptautinių prekybos sąlygų INCOTERMS.
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III SKYRIUS
SPECIFINĖS PREKĖS AR PREKIŲ GABENIMAS

21 skirsnis
Laivai ir orlaiviai
1.

Šiame skirsnyje:

a) laivas – baigti statyti laivai, laikomi jūrų laivais, pagal Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu
laikotarpiu, 89 skyrių, laivai vilkikai, karo laivai ir plūdriosios konstrukcijos;
b) orlaivis – baigti statyti lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio viršija 2 000 kg; šios nuostatos neapima kitų
lėktuvų ir kitų orlaivių, sraigtasparnių, erdvėlaivių, suborbitinių transporto priemonių ir erdvėlaivių paleidimo raketų.
2.

Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika apima tik tokį laivų ir orlaivių eksportą ir importą:

a) laivo ar orlaivio ekonominės nuosavybės teisės perdavimą iš juridinio ar fizinio asmens, įsisteigusio kitoje valstybėje
narėje ar ES nepriklausančioje šalyje, juridiniam arba fiziniam asmeniui, įsisteigusiam duomenis teikiančioje valstybėje
narėje. Tai apima ir laivo ar orlaivio perdavimą numatant jį išardyti arba atiduoti į laužą. Šie sandoriai laikomi importu;
b) laivo ar orlaivio ekonominės nuosavybės teisės perdavimą iš juridinio ar fizinio asmens, įsisteigusio duomenis teikian
čioje valstybėje narėje, juridiniam arba fiziniam asmeniui, įsisteigusiam kitoje valstybėje narėje ar ES nepriklausančioje
šalyje. Tai apima ir laivo ar orlaivio perdavimą numatant jį išardyti arba atiduoti į laužą. Šie sandoriai laikomi eksportu;
c) naujų laivų ar orlaivių ekonominės nuosavybės teisės perdavimą iš valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies, kurioje
jie pagaminti, kaip apibrėžta 1 skirsnio o punkte, jų pirmajam ekonominiam savininkui po jų statybos;
d) laivų ar orlaivių eksportą ir importą numatant juos perdirbti arba po perdirbimo pagal sutartį, kaip apibrėžta 1 skirsnio
n punkte.
3.

Laivų ir orlaivių eksporto ir importo statistikai taikomos šios nuostatos:

a) ataskaitinis laikotarpis 2 dalies a, b ir c punktuose nurodyto eksporto ir importo atveju yra tas mėnuo, kurį perduo
dama ekonominės nuosavybės teisė. Ataskaitinis laikotarpis 2 dalies d punkte nurodyto eksporto ir importo atveju yra
tas kalendorinis mėnuo, kurį vykdomas importas arba eksportas;
b) valstybė narė partnerė arba šalis partnerė yra:
i) valstybė narė arba ES nepriklausanti šalis, kurioje įsisteigęs juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis laivo ar orlaivio
ekonominės nuosavybės teisę, kai vykdomas importas, arba juridinis ar fizinis asmuo, kuriam perduodama laivo ar
orlaivio ekonominės nuosavybės teisė, kai vykdomas eksportas, pagal 2 dalies a ir b punktuose nurodytus sando
rius;
ii) statybos valstybė narė arba ES nepriklausanti statybos šalis tuo atveju, kai importuojami nauji laivai ar orlaiviai;
iii) valstybė narė arba ES nepriklausanti šalis, kurioje yra įsisteigęs juridinis ar fizinis asmuo, kuriam priklauso laivo
arba orlaivio ekonominės nuosavybės teisė, kai laivai ar orlaiviai importuojami siekiant juos perdirbti pagal sutartį
ir kai laivai ar orlaiviai eksportuojami po perdirbimo pagal sutartį;
iv) valstybė narė arba ES nepriklausanti šalis, kurioje atliekamas perdirbimas, kai laivai ar orlaiviai eksportuojami
siekiant juos perdirbti pagal sutartį ir kai laivai ar orlaiviai importuojami po perdirbimo pagal sutartį;
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c) 2 dalies a, b ir c punktuose nurodyto eksporto ir importo statistinė vertė yra bendra suma, kuri būtų įrašyta sąskaitoje
faktūroje, neįtraukiant transporto ir draudimo sąnaudų, tuo atveju, jeigu būtų parduodamas arba perkamas visas laivas
ar orlaivis;
d) kiekis laivų atveju išreiškiamas papildomais vienetais, nustatytais Kombinuotojoje nomenklatūroje, galiojančioje atas
kaitiniu laikotarpiu, o orlaivių atveju – grynąja mase ir papildomais vienetais, nustatytais Kombinuotojoje nomenkla
tūroje, galiojančioje ataskaitiniu laikotarpiu.
4.

Šiame skirsnyje:

a) importuotojas yra:
i) juridinis arba fizinis asmuo, kuriam perduodama laivo ar orlaivio ekonominės nuosavybės teisė per 2 dalies a
punkte nurodytus sandorius;
ii) juridinis arba fizinis asmuo, kuriam priklauso laivo ar orlaivio ekonominės nuosavybės teisė, kai laivai ar orlaiviai
importuojami po perdirbimo pagal sutartį;
iii) juridinis arba fizinis asmuo, kuris atlieka perdirbimą, kai laivai arba orlaiviai importuojami siekiant juos perdirbti
pagal sutartį;
b) eksportuotojas yra:
i) juridinis arba fizinis asmuo, kuris perduoda laivo ar orlaivio ekonominės nuosavybės teisę per 2 dalies b ir c
punktuose nurodytus sandorius;
ii) juridinis arba fizinis asmuo, kuriam priklauso laivo ar orlaivio ekonominės nuosavybės teisė, kai laivai ar orlaiviai
eksportuojami siekiant juos perdirbti pagal sutartį;
iii) juridinis arba fizinis asmuo, kuris atliko perdirbimą, kai laivai arba orlaiviai eksportuojami po perdirbimo pagal
sutartį.
NSI prašymu eksportuotojai ir importuotojai, paskirti šios institucijos, pateikia statistinę informaciją pagal 3 dalį arba
pateikia įrodymą, kad toks jų paskyrimas yra klaidingas.
5.
Nacionalinėms statistikos institucijoms (NSI) suteikiama prieiga prie visų prieinamų duomenų šaltinių, kurių joms
gali reikėti rengiant 2 dalyje nurodytą statistiką. Visų pirma tos institucijos, kurios yra atsakingos už laivų ir orlaivių
registrų tvarkymą, NSI prašymu joms suteikia visą turimą informaciją.
22 skirsnis
Į laivus ir orlaivius tiekiamos prekės
1.

Šiame skirsnyje:

a) prekių tiekimas į laivus ir orlaivius – produktų, skirtų laivų ar orlaivių įgulai ir keleiviams vartoti kelionės metu, taip
pat laivų ar orlaivių variklių, mašinų ir kitų įrenginių eksploatavimui reikalingų produktų tiekimas;
b) laivas ar orlaivis laikomas priklausančiu tai valstybei narei ar ES nepriklausančiai šaliai, kurioje yra įsisteigęs juridinis ar
fizinis asmuo, kuriam priklauso to laivo ar orlaivio ekonominės nuosavybės teisė, kaip apibrėžta 1 skirsnio k punkte.
Pagal šio skirsnio nuostatas ekonominės nuosavybės teisę gali nustatyti laivo arba orlaivio registracijos šalis.
2.
Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika apima tik prekių, tiekiamų iš duomenis teikiančios valstybės narės
statistinės teritorijos į kitos valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies laivus ir orlaivius, eksportą.
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Į laivus ir orlaivius tiekiamų prekių eksporto statistikai taikomos šios nuostatos:

a) ataskaitinis laikotarpis yra tas mėnuo, kurį prekės tiekiamos į laivą ar orlaivį;
b) gali būti taikomas supaprastintas prekių suskirstymas, kaip nustatyta šio reglamento I priedo B dalies 34 ir 35
lentelėse;
c) gali būti naudojami supaprastinti valstybių narių partnerių arba šalių partnerių kodai;
d) grynosios masės duomenys rengiami tik dėl prekių, įtrauktų į Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu
laikotarpiu, 27 skyrių.
23 skirsnis
Į jūroje esančius įrenginius ir iš jų tiekiamos prekės
1.

Šiame skirsnyje:

a) jūroje esantis įrenginys – įranga ir prietaisai, kuriuos numatoma įrengti arba kurie jau yra stacionariai įrengti jūroje už
bet kurios valstybės narės statistinės teritorijos ribų;
b) į jūroje esančius įrenginius tiekiamos prekės – tiekiami jūroje esančių įrenginių įgulai skirti produktai, taip pat tų
įrenginių variklių, mašinų ir kitos įrangos eksploatavimui skirti produktai;
c) jūroje esančių įrenginių statybai naudojamos prekės – ilgalaikio vartojimo prekės, tiekiamos naujo įrenginio jūroje
statybai arba jūroje jau esančio įrenginio plėtrai;
d) iš jūroje esančių įrenginių gautos arba juose pagamintos prekės – iš jūros dugno ar žemės gelmių gauti arba jūroje
esančiame įrenginyje pagaminti produktai, taip pat išardžius jūroje esantį įrenginį gauti produktai; šio skirsnio
nuostatos neapima gamtinių dujų ir elektros energijos, gautų ar pagamintų jūroje esančiuose įrenginiuose, tačiau
joms atitinkamai taikomos 26 ir 27 skirsnių nuostatos;
e) jūroje esantis įrenginys laikomas priklausančiu valstybei narei arba ES nepriklausančiai šaliai, jeigu jis pastatytas tokioje
teritorijoje, kurioje ta valstybė narė ar ES nepriklausanti šalis turi išimtines teises eksploatuoti jūros dugno ar žemės
gelmių išteklius arba turi teisę leisti tokį eksploatavimą.
2.

Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika apima:

a) prekių importą, kai jos tiekiamos iš:
i) kitos valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies į duomenis teikiančios valstybės narės jūroje esantį įrenginį;
ii) kitos valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies jūroje esančio įrenginio į duomenis teikiančią valstybę narę;
iii) kitos valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies jūroje esančio įrenginio į duomenis teikiančios valstybės narės
jūroje esantį įrenginį;
b) prekių eksportą, kai jos tiekiamos į:
i) kitą valstybę narę ar ES nepriklausančią šalį iš duomenis teikiančios valstybės narės jūroje esančio įrenginio;
ii) kitos valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies jūroje esantį įrenginį iš duomenis teikiančios valstybės narės;
iii) kitos valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies jūroje esantį įrenginį iš duomenis teikiančios valstybės narės
jūroje esančio įrenginio.
3.

Į jūroje esančius įrenginius ir iš jų tiekiamų prekių eksporto ir importo statistikai taikomos šios nuostatos:

a) ataskaitinis laikotarpis yra tas mėnuo, kurį prekės tiekiamos į jūroje esantį įrenginį arba iš jo;
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b) į jūroje esančius įrenginius tiekiamoms prekėms gali būti taikomas supaprastintas prekių suskirstymas, kaip nustatyta
šio reglamento I priedo B dalies 34 ir 35 lentelėse.
Iš jūroje esančių įrenginių gautoms ar juose pagamintoms prekėms ir jūroje esančio įrenginio statybai naudojamoms
prekėms taikomas prekės kodas pagal galiojančias Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijas;
c) į jūroje esančius įrenginius tiekiamoms prekėms gali būti naudojami supaprastinti valstybių narių partnerių arba šalių
partnerių kodai;
d) grynosios masės duomenys rengiami dėl į jūroje esančius įrenginius tiekiamų prekių, įtrauktų į Kombinuotosios
nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, 27 skyrių, taip pat dėl prekių, skirtų naudoti jūroje esančio
įrenginio statybai, ir dėl prekių, kurios yra gautos iš jūroje esančių įrenginių arba juose pagamintos.
Kai taikoma, parengiami duomenys apie prekių, skirtų naudoti jūroje esančio įrenginio statybai, ir prekių, kurios yra
gautos iš jūroje esančių įrenginių arba juose pagamintos, kiekį papildomais vienetais, nustatytais Kombinuotojoje nomenk
latūroje, galiojančioje ataskaitiniu laikotarpiu.
24 skirsnis
Jūros produktai
1.

Šiame skirsnyje:

a) jūros produktai – žuvininkystės produktai, naudingosios iškasenos, naudingosios atliekos ir visi kiti produktai, jeigu jų
neapima 23 skirsnio nuostatos, kurie dar neiškrauti iš jūrų laivų;
b) laivas laikomas priklausančiu tai valstybei narei ar ES nepriklausančiai šaliai, kurioje yra įsisteigęs juridinis ar fizinis
asmuo, kuriam priklauso to laivo ekonominės nuosavybės teisė, kaip apibrėžta 1 skirsnio k punkte. Pagal šio skirsnio
nuostatas ekonominės nuosavybės teisę gali nustatyti laivo registracijos šalis.
2.

Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika apima tokį jūros produktų eksportą ir importą:

a) jūros produktų iškrovimą duomenis teikiančios valstybės narės uostuose arba jų įsigijimą perkraunant juos į duomenis
teikiančios valstybės narės laivus iš kitos valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies laivų. Šie sandoriai laikomi
importu;
b) jūros produktų iškrovimą kitos valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies uostuose iš duomenis teikiančios valstybės
narės laivo arba jų įsigijimą juos perkraunant į kitos valstybės narės ar ES nepriklausančios šalies laivus iš duomenis
teikiančios valstybės narės laivų. Šie sandoriai laikomi eksportu.
3.
Jūros produktų eksporto ir importo statistikoje ataskaitinis laikotarpis yra tas mėnuo, kurį jūros produktai iškrau
nami uoste, arba tas mėnuo, kurį jūros produktai įsigyjami.
4.

NSI suteikiama prieiga prie visų prieinamų duomenų šaltinių, kurių joms gali reikėti taikant šio skirsnio nuostatas.
25 skirsnis
Erdvėlaiviai

1.
Erdvėlaiviai šiame skirsnyje apibrėžiami kaip dirbtiniai palydovai ir kiti gaminiai, galintys keliauti už Žemės atmos
feros ribų, ir šių gaminių dalys; šios nuostatos neapima paleidimo raketų.
2.

Šio skirsnio nuostatos taikomos tik tokiam erdvėlaivių eksportui ir importui:

a) erdvėlaivio, kurio ekonominės nuosavybės teisė perduota iš duomenis teikiančioje valstybėje narėje įsisteigusio juridinio
ar fizinio asmens kitoje valstybėje narėje ar ES nepriklausančioje šalyje įsisteigusiam juridiniam ar fiziniam asmeniui,
paleidimui į erdvę. Tai apima ir erdvėlaivio dalių paleidimą numatant jas surinkti už Žemės atmosferos ribų. Šie
sandoriai laikomi eksportu;
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b) erdvėlaivio, kurio ekonominės nuosavybės teisė perduota iš kitoje valstybėje narėje ar ES nepriklausančioje šalyje
įsisteigusio juridinio ar fizinio asmens duomenis teikiančioje valstybėje narėje įsisteigusiam juridiniam ar fiziniam
asmeniui, paleidimui į erdvę. Tai apima ir erdvėlaivio dalių paleidimą numatant jas surinkti už Žemės atmosferos
ribų. Šie sandoriai laikomi importu.
3.

Erdvėlaivių eksporto ir importo statistikai taikomos šios nuostatos:

a) ataskaitinis laikotarpis yra tas mėnuo, kurį įvyksta ekonominės nuosavybės teisės perdavimas;
b) tuo atveju, kai eksportuojama į tarptautines organizacijas ar kosmoso agentūras, naudojami supaprastinti šalių
partnerių kodai;
c) statistinė vertė yra erdvėlaivio vertė, neįskaičiuojant transporto ir draudimo sąnaudų.
4.

NSI suteikiama prieiga prie visų prieinamų duomenų šaltinių, kurių joms gali reikėti taikant šio skirsnio nuostatas.
26 skirsnis
Gamtinės dujos

1.
Gamtinės dujos šiame skirsnyje apibrėžiamos kaip dujinės būsenos gamtinės dujos, tiekiamos gamtinių dujų skirs
tymo sistemose.
2.

Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika apima gamtinių dujų eksportą ir importą.

3.

Gamtinių dujų eksporto ir importo statistikai taikomos šios nuostatos:

a) ataskaitinis laikotarpis yra eksporto arba importo mėnuo;
b) statistinė vertė gali būti nustatoma remiantis įverčiais;
c) atitinkama valstybė narė partnerė arba šalis partnerė gali būti nustatoma remiantis įvertinimu.
4.
NSI suteikiama prieiga prie visų prieinamų duomenų šaltinių, kurių joms gali reikėti rengiant 2 dalyje nurodytą
statistiką. NSI gali reikalauti, kad 2 dalyje nurodytą eksporto ir importo statistinę informaciją tiesiogiai teiktų patys veiklos
vykdytojai, įsisteigę duomenis teikiančioje valstybėje narėje, kuriems priklauso nacionaliniai gamtinių dujų skirstymo
tinklai arba kurie tuos tinklus eksploatuoja.
27 skirsnis
Elektros energija
1.

Elektros energija šiame skirsnyje apibrėžiama kaip tarpvalstybiniuose elektros tinkluose tiekiama elektros energija.

2.

Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistika apima elektros energijos eksportą ir importą.

3.

Elektros energijos eksporto ir importo statistikai taikomos šios nuostatos:

a) ataskaitinis laikotarpis yra eksporto arba importo mėnuo;
b) atitinkama valstybė narė partnerė ar šalis partnerė yra kaimyninė valstybė narė arba kaimyninė ES nepriklausanti šalis;
c) statistinė vertė gali būti nustatoma remiantis įverčiais;
d) kiekio duomenys rengiami tik papildomais vienetais, nustatytais Kombinuotojoje nomenklatūroje, galiojančioje atas
kaitiniu laikotarpiu.
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4.
NSI suteikiama prieiga prie visų prieinamų duomenų šaltinių, kurių joms gali reikėti rengiant 2 dalyje nurodytą
statistiką. NSI gali reikalauti, kad 2 dalyje nurodytą importo ir eksporto statistinę informaciją tiesiogiai pateiktų patys
veiklos vykdytojai, įsisteigę duomenis teikiančioje valstybėje narėje, kuriems priklauso nacionalinis elektros energijos
perdavimo tinklas arba kurie tą tinklą eksploatuoja.
IV SKYRIUS
SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL KEITIMOSI KONFIDENCIALIAIS DUOMENIMIS APIE SĄJUNGOS VIDAUS PREKIŲ
EKSPORTĄ

28 skirsnis
Statistinės informacijos, kuria turi būti keičiamasi, rinkimas ir rengimas
1.
Renkant ir rengiant statistinę informaciją apie Sąjungos vidaus prekių eksportą, nurodytą Reglamento 2019/2152
11 straipsnio 2 dalyje ir nustatytą Reglamento 2019/2152 12 straipsnyje, taikomos šio priedo I skyriaus (Bendrosios
nuostatos) ir III skyriaus (Specifinės prekės ar prekių gabenimas) nuostatos.
2.
Nustatant taikytiną matavimo vienetą ir tai, kaip turi būti klasifikuojama ir suskirstoma statistinė informacija apie
Sąjungos vidaus prekių eksportą, kuria turi būti keičiamasi, taikomos šio reglamento I priedo B dalies 34 lentelės
nuostatos.
Tačiau skirstant pagal sandorio pobūdį, naudojama I priedo C dalies I lentelės A skiltyje pateiktų kodų numerių ir B
skiltyje pateiktų jų poskyrių kombinacija.
3.
Tuo atveju, kai tam tikra informacija laikoma karine paslaptimi pagal valstybėse narėse nustatytas apibrėžtis, vals
tybės narės gali keistis mažiau išsamia informacija, negu nurodyta šio reglamento I priedo B dalies 34 lentelėje, arba gali
būti visiškai atleistos nuo prievolės keistis informacija, kuri yra karinė paslaptis.
4.
Prekės, tiekiamos į laivus ir orlaivius, kaip nurodyta šio priedo 22 skirsnyje, taip pat prekės, tiekiamos į jūroje
esančius įrenginius, kaip nurodyta šio priedo 23 skirsnio 1 dalies b punkte, ir erdvėlaivių eksportas tarptautinėms orga
nizacijoms ar kosmoso agentūroms, kaip nurodyta šio priedo 25 skirsnyje, gali būti neįtraukiami keičiantis statistine
informacija, jeigu nėra nurodyta atitinkama valstybė narė partnerė.
29 skirsnis
Aprėpties lygio taikymas
Valstybės narės užtikrina, kad Reglamento 2019/2152 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta ir Reglamento 2019/2152
12 straipsnio 1 dalyje nustatyta informacija apimtų bent 95 % viso kiekvienos valstybės narės prekių Sąjungos vidaus
eksporto į visas kitas valstybes nares kartu sudėjus, per kiekvienus ataskaitinius metus, vertės.
30 skirsnis
Statistinių duomenų elementai
1.
Nustatant Reglamento 2019/2152 13 straipsnio 1 dalyje išvardytus statistinių duomenų elementus taikomos šio
priedo II skyriaus (Statistinių duomenų elementų nustatymas) nuostatos.
2.
Nustatant statistinių duomenų elementus dėl specifinių prekių ar prekių gabenimo, galima atitinkamai pritaikyti šio
priedo II skyriaus (Statistinių duomenų elementų nustatymas) nuostatas.
31 skirsnis
Supaprastinimo priemonės
1.
Rinkdamos Reglamento 2019/2152 12 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą statistinę informaciją iš duomenis
teikiančių vienetų Sąjungos vidaus prekių eksporto statistikai, kaip nurodyta 7 skirsnio 1 dalyje, valstybės narės gali leisti
supaprastinti statistinių duomenų elementus, kaip nustatyta šiame skirsnyje.
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2.
Valstybės narės gali atleisti duomenis teikiančius vienetus nuo prievolės teikti informaciją apie prekių kiekį. Šiuo
atveju valstybės narės įvertina prekių grynąją masę ir, kai taikoma, taiko papildomą matavimo vienetą pagal Kombinuotąją
nomenklatūrą, galiojančią ataskaitiniu laikotarpiu.
3.
Šioje dalyje „siuntos“ sąvoka apima visus per ataskaitinį mėnesį sudarytus sandorius, dėl kurių išrašyta ta pati
sąskaita faktūra.
Valstybės narės mažiems ir vidutiniams prekiautojams arba dėl siuntų, kurių vertė nesiekia 1 000 EUR, gali taikyti tokias
supaprastinimo priemones:
a) duomenis teikiantys vienetai gali pateikti statistinę informaciją apie prekę be išsamesnio suskirstymo;
b) valstybės narės gali atleisti duomenis teikiančius vienetus nuo prievolės teikti statistinę informaciją apie prekių kiekį,
kilmės šalį ir sandorio pobūdį.
4.

Šioje dalyje:

— motorinių transporto priemonių dalys – dalys, įtrauktos į Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu
laikotarpiu, 87 skyrių;
— orlaivių dalys – dalys, įtrauktos į Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, 88 skyrių.
Dėl motorinių transporto priemonių ir orlaivių dalių:
a) duomenis teikiantys vienetai gali pateikti statistinę informaciją apie prekę Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios
ataskaitiniu laikotarpiu, skyriaus lygmeniu;
b) valstybės narės gali atleisti duomenis teikiančius vienetus nuo prievolės teikti statistinę informaciją apie prekių kiekį.
Šiuo atveju valstybės narės apytikriai įvertina grynąją masę, kurios duomenys nerenkami iš duomenis teikiančių
vienetų.
5.

Šioje dalyje:

— pramonės gamykla – mašinų, aparatų, prietaisų, įrangos, instrumentų ir medžiagų, iš kurių susideda dideli, stacionarūs
prekių gamybos ar paslaugų teikimo vienetai, visuma;
— sudedamoji dalis – į pramonės gamyklą pristatoma prekių, kurios visos įtrauktos į tą patį ataskaitiniu laikotarpiu
galiojančios Kombinuotosios nomenklatūros skyrių, siunta.
Su sąlyga, kad pramonės gamyklos bendroji statistinė vertė yra didesnė nei 3 mln. EUR, jei tai nėra sukomplektuoti
pramonės gamyklos įrenginiai, skirti pakartotiniam naudojimui:
a) duomenis teikiantys vienetai gali pateikti statistinę informaciją apie prekę Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios
ataskaitiniu laikotarpiu, skyriaus lygmeniu;
b) valstybės narės gali atleisti duomenis teikiančius vienetus nuo prievolės teikti statistinę informaciją apie prekių kiekį.
Šiuo atveju valstybės narės apytikriai įvertina grynąją masę, kurios duomenys nerenkami iš duomenis teikiančių
vienetų.
6.
Sąjungos vidaus prekių eksporto statistikos duomenis teikiančių vienetų eksporto, kuriam taikomi supaprastinimai
pagal 2, 3, 4 ir 5 dalis, vertė negali būti didesnė nei 5 % Sąjungos vidaus prekių eksporto statistinės vertės, kurios
duomenimis keičiamasi pagal Reglamento 2019/2152 12 straipsnio 2 dalį, per kiekvienus ataskaitinius metus.
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7.
Valstybės narės gali atleisti Sąjungos vidaus prekių eksporto statistikos duomenis teikiančius vienetus nuo prievolės
pateikti informaciją apie veiklos vykdytojo partnerio, esančio importo valstybėje narėje, identifikacinį kodą, tik jeigu:
a) duomenis teikiantis vienetas, pavyzdžiui, trišalės prekybos aplinkybėmis, negali pateikti informacijos apie veiklos
vykdytojo partnerio, esančio importo valstybėje narėje, identifikacinį kodą;
b) veiklos vykdytojo partnerio, esančio importo valstybėje narėje, identifikacinio kodo nustatyti neįmanoma. Šis supa
prastinimas taikomas tik:
— pardavimui apmokestinamiesiems asmenims arba neapmokestinamiesiems asmenims, įskaitant privačius asmenis,
kurie nėra registruoti PVM mokėtojais;
— specifinėms prekėms ar prekių gabenimui, kaip nurodyta šio priedo III skyriuje.
8.
Valstybės narės gali atleisti Sąjungos vidaus prekių eksporto statistikos duomenis teikiančius vienetus nuo prievolės
nurodyti kilmės šalį tik tada, kai ši informacija yra prieinama arba ją galima sužinoti iš kitų šaltinių ir nereikia nustatyti
įverčių.
9.
Kai yra nurodytas papildomas vienetas pagal 11 skirsnį, valstybės narės gali atleisti duomenis teikiančius vienetus
nuo prievolės nurodyti grynąją masę.
Šiuo atveju valstybės narės apytikriai įvertina grynąją masę, kurios duomenys nerenkami iš duomenis teikiančių vienetų.
10.

Nacionalinės statistikos institucijos:

a) gali nesutikti taikyti supaprastinimo priemonių pagal šį skirsnį arba riboti jų taikymą, jeigu mano, kad tikslas išlaikyti
pakankamą statistinės informacijos kokybę yra viršesnis už siekį sumažinti duomenų teikimo naštą;
b) gali reikalauti, kad duomenis teikiantys vienetai iš anksto prašytų leidimo naudotis supaprastinimu.
32 skirsnis
Metaduomenys, svarbūs naudojant duomenis, kuriais keičiamasi, statistikos rengimo tikslais
1.

Eksporto valstybės narės NSI pateikia importo valstybės narės NSI šiuos metaduomenis:

a) veiklos metaduomenis, svarbius tikrinant duomenų bylų su statistine informacija, kuria keičiamasi, vientisumą;
b) proceso metaduomenis, apimančius informaciją apie nacionalinius duomenų rengimo metodus ir praktiką, svarbius
naudojant statistinę informaciją, kuria keičiamasi.
2.
Eksporto valstybės narės NSI pateikia importo valstybės narės NSI ir Komisijai (Eurostatui) stebėsenos metaduo
menis su informacija apie Sąjungos vidaus prekių eksporto bendrąją vertę, svarbius stebint statistinės informacijos, kuria
keičiamasi, kokybę.
3.
Stebėsenos metaduomenys atitinka visą statistinę informaciją, nurodytą Reglamento (ES) 2019/2152 11 straipsnio
2 dalyje ir nustatytą Reglamento (ES) 2019/2152 12 straipsnio 1 dalyje, įtraukiamą ir, atitinkamai, neįtraukiamą į statis
tinę informaciją, kuria keičiamasi, perduodamą dėl kiekvieno ataskaitinio mėnesio pagal 33 skirsnį.
Į perduodamą statistinę informaciją įtraukiama informacija apie Sąjungos vidaus prekių eksporto vertę yra suskirstoma
pagal valstybę narę partnerę ir pagal atitinkamą prekę Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotar
piu, skyriaus lygmeniu.
Į perduodamą statistinę informaciją neįtraukiama informacija apie Sąjungos vidaus prekių eksporto vertę gali būti
nustatoma remiantis įverčiais ir turi būti suskirstoma pagal valstybę narę partnerę ir, mažų mažiausiai, pagal atitinkamą
prekę Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, skyriaus lygmeniu.
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Kai valstybė narė partnerė nėra nustatyta pagal 28 skirsnio 3 ir 4 dalis, informacija apie Sąjungos vidaus prekių eksporto
vertę suskirstoma pagal prekes Kombinuotosios nomenklatūros, galiojančios ataskaitiniu laikotarpiu, skyrių lygmeniu.
Tačiau kai į statistinę informaciją, perduodamą pagal 28 skirsnio 3 dalį, visiškai neįtraukiama tokia informacija, kuri
laikoma karine paslaptimi, stebėsenos metaduomenyse pateikiama tik Sąjungos vidaus eksporto bendroji mėnesio statis
tinė vertė.

33 skirsnis
Statistinės informacijos ir metaduomenų pateikimo tvarkaraštis
1.
Eksporto valstybės narės NSI pateikia importo valstybės narės NSI statistinę informaciją, nurodytą Reglamento
2019/2152 11 straipsnio 2 dalyje ir nustatytą Reglamento 2019/2152 12 straipsnio 1 dalyje, ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos.

2.
Kai eksporto valstybės narės NSI gauna papildomos statistinės informacijos po 1 dalyje nurodyto termino pabaigos,
eksporto valstybės narės NSI pateikia šią papildomą statistinę informaciją importo valstybės narės NSI kuo greičiau ir ne
vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po to ataskaitinio mėnesio, kurį tapo prieinama ta papildoma statistinė informacija,
pabaigos.

3.
Kai tikslinama statistinė informacija, kuria jau pasikeista, eksporto valstybės narės NSI pateikia patikslintą statistinę
informaciją kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po to mėnesio, kurį tapo prieinama patikslinta
statistinė informacija, pabaigos.

4.

Eksporto valstybės narės NSI pateikia importo valstybės narės NSI:

a) veiklos metaduomenis, nurodytus 32 skirsnio 1 dalies a punkte, tuo pat metu, kai pateikiama statistinė informacija,
kuriai skirti tie metaduomenys;

b) proceso metaduomenis, nurodytus 32 skirsnio 1 dalies b punkte, kuo greičiau ir ne vėliau kaip tada, kai perduodama
pirmojo tų metų, kuriems skirti proceso metaduomenys, ataskaitinio mėnesio statistinė informacija.

Tuo atveju, kai atliekami svarbūs metodikos ar kiti pakeitimai, turintys poveikį teikiamos statistinės informacijos
kokybei, atnaujinti proceso metaduomenys perduodami kuo greičiau ir ne vėliau kaip tada, kai perduodama pirmojo
tų metų, kuriems skirti proceso metaduomenys, ataskaitinio mėnesio statistinė informacija;

c) stebėsenos metaduomenis, nurodytus 32 skirsnio 2 dalyje, ne vėliau kaip per 35 kalendorines dienas po ataskaitinio
mėnesio pabaigos.

Kai tampa prieinama konkretaus ataskaitinio mėnesio papildoma statistinė informacija arba kai patikslinama statistinė
informacija, kuria jau pasikeista, patikslinti stebėsenos metaduomenys perduodami ne vėliau kaip per 35 kalendorines
dienas po to mėnesio, kurį tapo prieinama ta papildoma ar patikslinta statistinė informacija, pabaigos.

34 skirsnis
Konfidencialumo priemonės
1.
Prieiga prie statistinės informacijos, kurią pateikė eksporto valstybės narės NSI pagal Reglamento 2019/2152
11 straipsnio 2 dalį, suteikiama tik tos valstybės narės, su kuria susiję tie duomenys, NSI.

2.
Šią statistinę informaciją gali gauti tik tos NSI, kurioms reikia statistinės informacijos, teikiamos pagal Reglamento
(ES) 2019/2152 11 straipsnio 2 dalį, kad galėtų plėtoti, rengti ir skleisti Europos statistiką atitinkamoje savo kompeten
cijos srityje.
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35 skirsnis
Saugumo priemonės
Pagal Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443 (2) 10 straipsnio 2 dalį, kad NSI turėtų teisę gauti statistinę infor
maciją ir metaduomenis pagal Reglamento (ES) 2019/2152 11 straipsnį, NSI, gaunančios arba tvarkančios šią statistinę
informaciją ir metaduomenis importo valstybėje narėje, turi užtikrinti, kad jų IT sistemų apsaugos lygis prilygtų Komisijos
ryšių ir informacinių sistemų saugumo politikai, kaip nustatyta Komisijos sprendime (ES, Euratomas) 2017/46 (3), jo
įgyvendinimo taisyklėse ir atitinkamuose saugumo standartuose.
36 skirsnis
Duomenų apsauga
Tvarkydamos asmens duomenis pagal šio priedo nuostatas, NSI savo užduotis pagal šį priedą atlieka laikydamosi
Reglamento (ES) 2016/679 (4).
Komisijai (Eurostatui) tvarkant asmens duomenis pagal šio priedo nuostatas, laikomasi Reglamento (ES) 2018/1725 (5).
37 skirsnis
Konfidencialių duomenų, kuriais keičiamasi, forma ir keitimosi jais procedūra
1.
Statistine informacija ir metaduomenimis, kuriais keičiamasi pagal šio skyriaus nuostatas, yra keičiamasi elektronine
forma ir jie perduodami arba įkeliami per Komisijos (Eurostato) vieną bendrą duomenų, ir, kai tinka, metaduomenų
prieigą.
2.
Valstybės narės turėtų įgyvendinti keitimosi duomenimis standartus pagal Komisijos (Eurostato) pateiktas įgyvendi
nimo gaires.

(2) 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).
(3) 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo
(OL L 6, 2017 1 11, p. 40).
(4) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamen
tas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(5) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos instituci
joms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
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Priedėlis
Prekių ir jų gabenimo operacijų, kurios neįtraukiamos į Europos tarptautinės prekybos prekėmis
statistiką, sąrašas
a) Piniginis auksas;
b) teisėtos mokėjimo priemonės ir vertybiniai popieriai, įskaitant priemones, kuriomis mokama už paslaugas, pavyzdžiui,
pašto tarifus, mokesčius, naudotojo mokesčius;
c) prekės iki ir po laikino naudojimo (pvz., nuomos, skolinimo, veiklos nuomos), jeigu jos atitinka visas šias sąlygas:
— jų neplanuojama ir anksčiau neplanuota perdirbti ir jos neperdirbtos,
— numatyta jų laikino naudojimo trukmė buvo ir yra ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai,
— tų prekių Sąjungos vidaus eksporto ar importo nereikia deklaruoti kaip tiekimo ar įsigijimo Sąjungos viduje PVM
tikslais arba, Sąjungos išorės eksporto ar importo atveju, nėra įvykęs ir nėra numatomas nuosavybės teisių
pasikeitimas;
d) prekės, gabenamos tarp:
— valstybės narės ir jos teritorinių anklavų kitose valstybėse narėse ar ES nepriklausančiose šalyse,
— priimančiosios valstybės narės ir joje esančių kitų valstybių narių, ES nepriklausančių šalių ar tarptautinių orga
nizacijų teritorinių anklavų.
Teritoriniai anklavai yra ambasados, konsulatai, karinės bazės ir mokslinės bazės už juos įkūrusios šalies teritorijos
ribų;
e) prekės, naudojamos kaip laikmenos su jose perduodama specializuota informacija, įskaitant programinę įrangą;
f)

duomenys ir programinė įranga, parsisiunčiami iš interneto;

g) nemokamai tiekiamos prekės, kurios nėra komercinio sandorio objektas, jeigu jos gabenamos vieninteliu tikslu
pasirengti vėlesniam numatomam prekybos sandoriui arba padėti jį sudaryti, parodant prekių ar paslaugų savybes;
tai yra, pavyzdžiui:
— reklaminė medžiaga,
— komerciniai pavyzdžiai;
h) prekės iki ir po remonto ar techninės priežiūros, taip pat atsarginės dalys, kurios naudojamos per remontą ar techninę
priežiūrą ir kuriomis pakeičiamos gaminio dalys su trūkumais;
i)

transporto priemonės, naudojamos susisiekimui pagal jų paskirtį, įskaitant erdvėlaivių paleidimo įrenginius tuo metu,
kai erdvėlaiviai paleidžiami į erdvę;

j)

prekės, žodžiu deklaruojamos muitinei: tai gali būti komercinio pobūdžio prekės, jeigu jų vertė neviršija Sąjungos
išorės prekybos statistikos duomenų teikimo ribos (kuri yra 1 000 EUR vertė arba 1 000 kg grynoji masė), arba
nekomercinio pobūdžio prekės;

k) prekės, išleidžiamos į laisvą apyvartą po laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrų, nepriskiriamos prie Sąjungos
išorės prekybos prekėmis;
l)

prenumeruojami periodiniai leidiniai;

m) įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių fizinių asmenų asmeninis turtas; kraitis ir namų apyvokos daiktai, priklausantys
asmeniui, keičiančiam įprastinę gyvenamąją vietą dėl santuokos; paveldėtas asmeninis turtas; mokykliniai drabužiai,
mokymo priemonės ir susiję namų apyvokos daiktai; karstai su mirusiųjų palaikais, laidojimo urnos su mirusiųjų
pelenais ir dekoratyviniai laidojimo puošiniai, gabenami kartu su karstais ir urnomis; prekės, skirtos labdaros ar
filantropinėms organizacijoms, ir prekės, skirtos pagalbai nelaimių aukoms.
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VI PRIEDAS

Europos tarptautinės prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas ir tarptautinio paslaugų
teikimo statistikos techninės specifikacijos
1 skirsnis
Bendrosios nuostatos
1.
Komisija paskelbia Europos tarptautinio paslaugų teikimo pagal teikimo būdą (toliau – PTB) statistikos rengėjų
vadovą. Šis PTB statistikos rengėjų vadovas papildys 2010 m. Tarptautinės prekybos paslaugomis statistikos vadovą (toliau
– MSITS 2010) ir MSITS 2010 statistikos rengėjų vadovą.
2.
PTB statistikos rengėjų vadovo pirmoji laida bus išleista iki 2021 m. pabaigos. Patikslinta antroji laida bus išleista iki
2023 m. pabaigos.
3.
PTB statistikos rengėjų vadovo pirmojoje laidoje bus apibūdinti bendrieji įvertinimo metodai, kuriuos galima taikyti
vertinant paslaugų teikimo būdus, įskaitant metodus, pagal kuriuos įvertinamos prekių vertės ir platinimo paslaugos.
Tokie metodai pradėti taikyti remiantis supaprastintu požiūriu, išdėstytu MSITS 2010. Bendrieji įvertinimo metodai
grindžiami statistinio modeliavimo ir įvertinimo metodais, kita verslo statistika ir administraciniais duomenų šaltiniais.
Apskritai, taikant šiuos metodus, nesiremiama su konkrečiomis valstybėmis susijusiomis prielaidomis ir (arba) įrodymais ir
juos galima taikyti bet kuriai valstybei.
4.
Patikslintoje antrojoje statistikos rengėjų vadovo laidoje bus pateikti rekomenduojami metodai, kuriuos galima
taikyti vertinant paslaugų teikimo būdus, prekių vertes ir platinimo paslaugas, naudojantis visais prieinamais šaltiniais
ir modeliavimo metodais. Rekomenduojami metodai yra tokie metodai, kuriuos naudojant galima toliau tobulinti
bendruosius įvertinimo metodus, atsižvelgiant į konkrečią administracinę ir ekonominę valstybės padėtį. Bus pateikti
keli metodai, tinkami taikyti visomis įprastomis aplinkybėmis.
5.
Praėjus ketveriems įgyvendinimo metams, Komisija (Eurostatas) per konsultacijas su valstybių narių NSI nuspręs, ar
reikia peržiūrėti Eurostato ir EBPO parengtą Prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas statistikos rengėjų
vadovą (STEC vadovas).
2 skirsnis
Kintamųjų ir suskirstymo apibrėžtys
Europos tarptautinės prekybos paslaugomis pagal įmonių charakteristikas ir tarptautinio paslaugų teikimo pagal teikimo
būdus statistikoje taikomos toliau pateiktos kintamųjų ir suskirstymo apibrėžtys.
Paslaugos yra gamybinės veiklos rezultatas, kuris pakeičia paslaugas vartojančių vienetų būseną arba palengvina keitimąsi
produktais ar finansiniu turtu. Paprastai paslaugos nėra atskiri gaminiai, kurių nuosavybės teises būtų galima nustatyti, ir
jų paprastai neįmanoma atskirti nuo jų gamybos.
Tarptautinis paslaugų teikimas apima:
— prekybą paslaugomis tarp rezidentų ir nerezidentų (tai atitinka paslaugų teikimo 1, 2 ir 4 būdus, apibrėžtus 2 skirsnio
II dalyje), taip pat
— paslaugų teikimą vykdant su užsieniu susijusių įmonių veiklą (paslaugų teikimo 3 būdas, apibrėžtas 2 skirsnio
II dalyje).
I. Kintamieji
1) Kintamasis 460101. Paslaugų importas ir įsigijimas
Paslaugų importą ir įsigijimą sudaro visų paslaugų, nerezidentų suteiktų rezidentams, vertė ir paslaugų, tarptautiniu
lygmeniu suteiktų rezidentams per su užsieniu susijusias įmones, įsteigtas duomenis teikiančios šalies ekonomikoje, vertė.
Paslaugos, nerezidentų teikiamos rezidentams, apima paslaugų teikimo 1, 2 ir 4 būdus, o paslaugos, teikiamos reziden
tams per duomenis teikiančios šalies ekonomikoje įsteigtas su užsieniu susijusias įmones, atitinka paslaugų teikimo 3
būdą, apibrėžtą II dalies 1 punkte.
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2) Kintamasis 460201. Paslaugų eksportas ir teikimas
Paslaugų eksportą ir teikimą sudaro visų paslaugų, rezidentų suteiktų nerezidentams, vertė ir paslaugų, tarptautiniu
lygmeniu suteiktų kitos šalies rezidentams per toje šalyje įsteigtą su užsieniu susijusią įmonę (kontroliuojamą vieneto
rezidento), vertė. Paslaugos, rezidentų teikiamos nerezidentams, apima paslaugų teikimo 1, 2 ir 4 būdus, o paslaugos,
teikiamos per su užsieniu susijusią įmonę, atitinka paslaugų teikimo 3 būdą, apibrėžtą II dalies 1 punkte.
3) Kintamasis 240401. Įmonių vykdomo importo statistinė vertė
Paslaugų „statistinė vertė“ apibrėžiama kaip paslaugų, kuriomis prekiaujama rinkos kainomis tarp rezidentų ir nerezidentų,
vertė. Rinkos kainos parodo esamą mainų vertę, t. y. paslaugų vertes jas mainant į arba turint galimybę jas mainyti į
pinigus, atsižvelgus į bet kokias prekybos lengvatas, pinigų grąžinimus ar kitus koregavimus.
Todėl įmonių vykdomo importo statistinė vertė yra visų paslaugų, nerezidento suteiktų rezidentams, vertė rinkos kaino
mis.
4) Kintamasis 251101. Įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė
Paslaugų „statistinė vertė“ apibrėžiama kaip paslaugų, kuriomis prekiaujama rinkos kainomis tarp rezidentų ir nerezidentų,
vertė. Rinkos kainos parodo esamą mainų vertę, t. y. paslaugų vertes jas mainant į arba turint galimybę jas mainyti į
pinigus, atsižvelgus į bet kokias prekybos lengvatas, pinigų grąžinimus ar kitus koregavimus.
Todėl įmonių vykdomo eksporto statistinė vertė yra visų paslaugų, rezidento suteiktų nerezidentams, vertė rinkos
kainomis.
II. Suskirstymas
1. Paslaugų teikimo būdų suskirstymas
Tarptautiniu lygmeniu teikiamas paslaugas galima skirstyti pagal keturis jų teikimo būdus:
1 būdas. Tarpvalstybinis teikimas vykdomas teikiant paslaugą „iš vienos šalies teritorijos į bet kurios kitos šalies
teritoriją“. Tai panašu į prekybą prekėmis, kai produktas tiekiamas į užsienį, o vartotojas ir tiekėjas lieka savo atitinkamų
šalių teritorijose.
2 būdas. Vartojimas užsienyje vyksta tada, kai paslauga „vienos šalies teritorijoje teikiama paslaugos vartotojui iš bet
kurios kitos šalies“; tai reiškia, kad vartotojas arba jo turtas tuo metu yra užsienyje. Įprasti pavyzdžiai yra turistinė veikla,
kaip antai apsilankymai muziejuose ir teatruose, ir kelionės į užsienį siekiant gydytis ar dalyvauti kalbų kursuose. Tai ir
tokios paslaugos kaip, pavyzdžiui, laivo remontas užsienyje, kai į užsienį išvežamas arba užsienyje yra tik vartotojo turtas.
3 būdas. Prekybos atstovybė veikia tada, kai paslauga teikiama „vienos šalies paslaugų teikėjo per prekybos atstovybę
bet kurios kitos šalies teritorijoje“. Paslaugų teikėjams dažnai yra būtina įsteigti savo prekybos atstovybę užsienyje, kad
užtikrintų glaudesnius ryšius su vartotojais įvairiuose gamybos, platinimo, rinkodaros, pardavimo ir tiekimo etapuose, taip
pat aptarnaudami pirkėjus po pardavimo. Prekybos atstovybės užsienio rinkoje sąvoka apima ne tik juridinius asmenis
siaurąja teisine prasme, bet ir tokių pačių bruožų turinčius juridinius subjektus, tokius kaip atstovaujantys biurai ir filialai.
Su šiomis aplinkybėmis yra susijusios, pavyzdžiui, užsienio banko filialo ar patronuojamosios bendrovės teikiamos
finansinės paslaugos, užsienio savininkams priklausančios ligoninės teikiamos medicinos paslaugos ir užsienio savinin
kams priklausančios mokyklos siūlomi kursai.
4 būdas. Fizinių asmenų buvimas šalyje, kai asmuo laikinai lankosi ne savo šalies ekonomikos teritorijoje, kad joje
suteiktų komercinę paslaugą. Paslaugų teikimo 4 būdas apibrėžiamas kaip toks paslaugos teikimas, „kai ją teikia vienos
šalies paslaugų teikėjas per fizinius asmenis, esančius bet kurios kitos šalies teritorijoje“. Apskritai laikoma, kad 4 būdas
apima:
— paslaugų pagal sutartis teikėjus – tai gali būti užsienio paslaugų teikėjo darbuotojai arba savarankiškai dirbantys
asmenys;
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— bendrovės viduje perkeliamus asmenis ir darbuotojus užsieniečius, tiesiogiai įdarbinamus užsienyje įsisteigusių įmonių;
— paslaugų pardavėjus, kurie atvyksta į priimančiąją šalį siekdami užmegzti sutartinius santykius pagal paslaugų sutartį,
arba asmenis, atsakingus už prekybos atstovybės įsteigimą.
2. Produktų suskirstymas pagal EBOPS 2010 komponentus, papildomas grupes ir išsamius komponentus
Prašomi pateikti EBOPS komponentai, papildomos grupės ir išsamūs komponentai atitinka EBOPS 2010 ir MSITS 2010 ir
yra apibrėžti toliau.
1. Kitiems subjektams priklausančių materialių žaliavų apdirbamosios gamybos paslaugos
Kitiems subjektams priklausančių materialių žaliavų apdirbamosios gamybos paslaugos apima tokią veiklą kaip perdirbi
mas, surinkimas, ženklinimas ir pakavimas, vykdomą įmonių, kurios nėra tų prekių savininkės. Pavyzdžiai – naftos
perdirbimas, gamtinių dujų skystinimas, drabužių komplektavimas ir elektronikos prietaisų surinkimas iš detalių. Į tai
neįtraukiamas surenkamųjų konstrukcijų montavimas (įtraukiamas į statybą) ir su transportu susijęs ženklinimas ir
pakavimas (įtraukiami į transporto paslaugas).
Apdirbamąją gamybą vykdo subjektas, kuris nėra tų prekių savininkas ir kuriam jų savininkas moka atlygį. Prekių
nuosavybė nesikeičia, todėl bendrosios prekybos sandoris tarp perdirbėjo ir savininko nesudaromas. Į šio punkto
duomenis įtraukiamas tik perdirbėjui mokamas atlygis, nors į tokį atlygį gali būti įskaičiuojama perdirbėjo pirktų žaliavų
kaina.
Tarptautinės prekybos elementas yra tada, kai vienos ekonomikos rezidentas atlieka darbą prekių savininkui, kuris yra
kitos ekonomikos rezidentas. Šių paslaugų klasifikavimas nepriklauso nuo to, ar prekių savininkas anksčiau arba vėliau
fiziškai turi tas prekes, ar ne.
2. Niekur kitur nenurodytos techninės priežiūros ir remonto paslaugos
Niekur kitur nenurodytos techninės priežiūros ir remonto paslaugos apima nerezidentams priklausančių prekių techninės
priežiūros ir remonto darbus, kuriuos atlieka rezidentai (ir atvirkščiai). Remontas gali būti atliekamas remonto vykdytojo
buveinėje arba kitoje vietoje. Šio punkto duomenys apima laivų, orlaivių, taip pat kitos transporto įrangos techninę
priežiūrą ir remontą. Transporto įrangos valymas priskiriamas prie transporto paslaugų. Statinių remontas ir techninė
priežiūra priskiriami prie statybos. Kompiuterių techninė priežiūra ir remontas priskiriami prie kompiuterių paslaugų.
Registruojama techninės priežiūros ir remonto vertė yra atliktų remonto darbų vertė, o ne bendroji prekių vertė prieš ir
po remonto. Į techninės priežiūros ir remonto vertę įeina bet kokios dalys ar medžiagos, remonto vykdytojo parūpinamos
ir įtraukiamos į kainą (dalys ir medžiagos, už kurias mokama atskirai, yra nepriskiriamos prie paslaugų, jos priskiriamos
prie bendrųjų prekių). Įtraukiami ir smulkūs remonto darbai, reikalingi gaminio funkcionalumui palaikyti, ir kapitalinio
remonto darbai, kuriais padidinamas gaminio našumas ar pajėgumas arba pratęsiama jo eksploatavimo trukmė. Nedaroma
skirtumo tarp remonto darbų, kuriuos klientas priskiria prie tarpinio vartojimo, ir remonto darbų, kurie priskiriami prie
kapitalo formavimo.
3. Transportas
Transportas apima žmonių ir daiktų pervežimo iš vienos vietos į kitą procesą, taip pat susijusias pagalbines ir papildomas
paslaugas ir transporto priemonių su įgula nuomą (užsakomuosius reisus). Taip pat įtraukiamos pašto ir pasiuntinių
(kurjerių) paslaugos. Transportas gali būti klasifikuojamas pagal transporto rūšį ir pagal tai, kas vežama (keleiviai ar
kroviniai).
Transporto teikėjas gali sudaryti subrangos sutartį, kad galėtų teikti galutinę transporto paslaugą iš dalies naudodamasis
kitų vežėjų paslaugomis. Tokios paslaugos turėtų būti įtraukiamos į duomenis bendrosios vertės pagrindu. Pavyzdžiui,
pasiuntinių paslaugų teikėjas gali atskirai sudaryti sutartis su keliais vežėjais. Atskirai turėtų būti registruojami komisiniai,
transporto paslaugų teikėjų mokėtini tarpininkams.
3.1. Jūrų transportas
Jūrų transportas apima visas tarptautines krovinių ir keleivių transporto paslaugas, teikiamas jūrų laivais, tačiau neapima
transportavimo povandeniniais vamzdynais (kuris priskiriamas prie vamzdynų transporto) ir kruizinių kelionių (kurios
priskiriamos prie kelionių).
3.2. Oro transportas
Oro transportas apima visas orlaiviais teikiamas tarptautinio krovinių ir keleivių transporto paslaugas.
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3.3. Kitos transporto rūšys
Jos apima visas ne jūrų ir ne oro transporto paslaugas. Į jas įeina toliau nurodytos transporto rūšys.
Kosminis transportas apima palydovų paleidimą, komercinių įmonių vykdomą pagal palydovų savininkų (pvz., teleko
munikacijų įmonių) užsakymą, ir kitą kosminės įrangos operatorių veiklą, pvz., krovinių ir žmonių pervežimą mokslinių
tyrimų tikslais. Taip pat įtraukiamos kosminio keleivinio transporto paslaugos ir vienos ekonomikos mokėjimai už jos
rezidentų transportavimą kitos ekonomikos kosminio transporto priemonėmis.
Geležinkelių transportas apima tarptautinį vežimą traukiniais.
Kelių transportas apima tarptautinį krovinių vežimą sunkvežimiais ir tarptautinį keleivių vežimą autobusais ir tolimojo
susisiekimo autobusais.
Vidaus vandenų transportas apima tarptautinį transportą upėse, kanaluose ir ežeruose. Įtraukiami ir šalies vidaus vandenų
keliai, ir tie vandenų keliai, kuriais bendrai naudojasi dvi ar daugiau valstybių.
Vamzdynų transportas apima krovinių transportavimą vamzdynais – taip, pavyzdžiui, transportuojama nafta ir susiję
produktai, vanduo ir dujos. Neįtraukiamos skirstymo paslaugos, paprastai nuo pastočių iki vartotojų tiekiant vandenį,
dujas ir kitus naftos produktus (tai priskiriama prie kitų, niekur kitur nenurodytų, verslo paslaugų), taip pat neįtraukiama
transportuojamų produktų vertė (ji priskiriama prie bendrųjų prekių).
Elektros perdavimas apima elektros energijos judėjimą arba perdavimą tarpusavyje sujungtų aukštos įtampos elektros linijų
grupėje ir naudojant susijusią įrangą nuo tiekimo šaltinių iki tų vietų, kuriose elektros energija transformuojama į žemos
įtampos energiją ir tiekiama vartotojams arba tiekiama į kitas elektros sistemas. Laikoma, kad elektros perdavimas
užbaigiamas tada, kai elektros energija patenka į elektros sistemos skirstymo įrenginius, iš kurių elektros energija tiekiama
vartoti galutiniams vartotojams. Pati elektros energija neįtraukiama (ji priskiriama prie bendrųjų prekių), taip pat neįtrau
kiamas elektros energijos skirstymas, kuris yra elektros tiekimas iš pastotės vartotojui (jis priskiriamas prie kitų, niekur
kitur nenurodytų, verslo paslaugų).
Kitos pagalbinės ir papildomos transporto paslaugos apima visas kitas transporto paslaugas, kurių neįmanoma priskirti
prie jokių pirmiau apibūdintų transporto paslaugų komponentų.
3.4. Pašto ir pasiuntinių paslaugos
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos apima laiškų, laikraščių, periodinių leidinių, brošiūrų, kitų spaudinių, siuntinių ir
paketų paėmimą, vežimą ir pristatymą. Jos apima ir pašto skyriuose teikiamas paslaugas, tokias kaip pašto ženklų
pardavimas, siuntų saugojimo „iki pareikalavimo“ paslaugos, telegramų paslaugos ir pašto dėžučių nuomos paslaugos.
(Neprivaloma) Krovinių transporto paslaugų įvertinimas sandorio pagrindu
Papildoma informacija apie krovinių transporto paslaugų, rezidentų teikiamų nerezidentams ir atvirkščiai, vertę yra
reikalinga siekiant papildyti rengiamus krovinių transporto duomenis pagal prekių FOB/FOB vertinimo principus. Ši
informacija yra naudinga, nes parodo faktinius rinkos sandorius, kai jie sudaromi, be jokių koregavimų, tikslinimų ar
apytikrių įvertinimų.
Šiuo atveju transporto paslauga registruojama tik tada, kai sudaromas transporto paslaugų sandoris tarp rezidento ir
nerezidento. Atskiros transporto paslaugos registravimas priklauso nuo pristatymo sąlygų, kurios nustatomos atitinkamų
prekių pirkimo ar pardavimo sutartyje ir realizuojamos rinkos sandoriu.
Kai tarp dviejų rezidentų sudaroma vežimo sutartis dėl transporto paslaugų, kurios bus teikiamos vežant eksportuojamą
prekę, teikiama transporto paslauga nebūtų įtraukta pagal šį vertinimo metodą, tačiau būtų įtraukta jos dalis, jei būtų
taikomi mokėjimų balanso principai. Tai daroma, pavyzdžiui, kai prekės pardavimo ar pirkimo sutartyje nustatytos
pristatymo sąlygos yra franco domicile („transportavimas apmokėtas“) ir kai eksportuotojas yra sudaręs sutartį su ekspor
tuojančios ekonomikos rezidentu dėl transporto paslaugos teikimo. Sandoriu grindžiamo vertinimo metodas būtų
taikomas tuo atveju, kai:
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— sudaroma transporto paslaugų teikimo sutartis tarp rezidento ir nerezidento, ir pristatymo sąlygos nustatomos kaip
pristatymas „iš įmonės“ (EXW). Registruojama visa transporto paslauga, įskaitant tą transporto paslaugos dalį, kuri
suteikiama prieš kertant eksportuojančios ekonomikos valstybės sieną;
— tarp rezidentų ir nerezidentų teikiamos transporto paslaugos, susijusios su vežimu kitos šalies kelių transporto
priemone ir pakrančių laivyba arba kabotažu.
4. Kelionės
Šis EBOPS 2010 komponentas nuo daugumos paslaugų, kuriomis prekiaujama tarptautiniu mastu, skiriasi tuo, kad jo
pagrindas yra sandorio vykdytojas. Kelionė, kitaip nei dauguma į EBOPS įtrauktų paslaugų, nėra konkretus produktas; ji
apima įvairias prekes ir paslaugas, nerezidentų vartojamas savo lankomos šalies ekonomikoje. Kelionės apibrėžiamos kaip
apimančios prekes ir paslaugas, skirtas asmeniniam vartojimui arba skirtas perleisti kitiems, kurias nerezidentai įsigyja iš
šalies ekonomikos, kai lankosi toje šalyje. Jos apima bet kokios trukmės apsilankymus kitoje šalyje, nekeičiant gyvena
mosios vietos.
Įprasčiausios prie kelionių priskiriamos prekės ir paslaugos yra apgyvendinimas, maistas, gėrimai ir transportas, perkami
lankomos šalies ekonomikoje (visa tai suvartojama toje pačioje ekonomikoje, kurioje tiekiama). Taip pat įtraukiamos
dovanos, suvenyrai ir kiti gaminiai, kurie perkami savo reikmėms ir kurie gali būti išvežami iš lankomos šalies ekono
mikos teritorijos.
Pagal kaupimo principą prie kelionių priskiriamos ir tos prekės ir paslaugos, kurios įsigytos apsilankymo metu, tačiau už
jas sumokėta anksčiau arba vėliau. Įsigyjant prekes ir paslaugas už jas gali sumokėti pats į užsienį vykstantis asmuo, arba
už jas sumokama to asmens vardu, arba jos teikiamos neatlygintinai (pavyzdžiui, nemokamas apgyvendinimas ir maiti
nimas; tokiu atveju taip pat įvyksta atitinkamas perleidimas), arba jos sukuriamos savo reikmėms (taip yra kai kuriais
nekilnojamojo turto nuosavybės ir pakaitinio naudojimosi būstu atvejais).
5. Statyba
Statyba apima ilgalaikio turto – pastatų, inžinerinių žemės gerinimo priemonių ir kitų konstrukcijų, pavyzdžiui, kelių, tiltų
ir užtvankų, kūrimą, valdymą, renovaciją, remontą ar plėtrą. Ji apima ir susijusius įrengimo ir dalių surinkimo darbus,
vietos paruošimą ir bendruosius statybos darbus, taip pat specializuotas paslaugas, tokias kaip dažymas, santechnikos
darbai ir griovimas.
Statyba vertinama bendrosios vertės pagrindu, t. y. įtraukiant visas prekes ir paslaugas, naudojamas atliekant darbus, kitas
gamybos sąnaudas, taip pat likutinį perteklių, kuris atitenka statybos įmonės savininkams. Šis vertinimo principas yra toks
pat kaip tas, kuris taikomas vertinant visą produkciją (tiek prekes, tiek paslaugas), kaip apibūdinta 2008 m. nacionalinių
sąskaitų sistemoje (NSS);
Kai statybos įmonė ilgą laiką (ilgiau kaip 12 mėnesių) teikia savo paslaugas užsienyje per savo fizinę atstovybę, tačiau
kliento šalyje neįsteigdama juridinio subjekto, ir jos veikla yra pakankamai reikšminga, duomenų rengėjui gali reikėti
atsižvelgti į tai, kad iš statistikos perspektyvos gali reikėti naudoti menamą institucinį vienetą. Šiuo atveju atitinkami
tarptautiniai sandoriai nebus laikomi prekyba paslaugomis (tokie sandoriai bus registruojami kaip tiesioginių užsienio
investicijų finansiniai srautai, pajamos ir pozicija, ir jų operacijų duomenys turėtų būti laikomi su užsieniu susijusių
įmonių statistika). Jeigu netenkinamos minėtos sąlygos, tarptautiniai sandoriai laikomi prekyba paslaugomis tarp rezidentų
ir nerezidentų.
6. Draudimo ir pensijų paslaugos
Draudimo ir pensijų paslaugos apima draudimo įmonių rezidenčių įvairių rūšių draudimo teikimą nerezidentams, ir
atvirkščiai.
Draudimas suteikia atskiriems vienetams (valdžios institucijoms, įmonėms ir namų ūkiams), patiriantiems tam tikrą riziką,
finansinę apsaugą nuo nustatytų draudiminių įvykių padarinių. Be to, draudikai dažnai veikia kaip finansų tarpininkai,
kurie investuoja iš šių vienetų surinktas lėšas į finansinį ar kitokį turtą tam, kad galėtų įvykdyti būsimus reikalavimus
išmokėti draudimo išmokas.
Pensijų fondai įsteigiami tam, kad iš jų būtų skiriamos senatvės pensijų ar neįgalumo išmokos tam tikrų grupių darbuo
tojams. Jie yra panašūs į draudimą tuo, kad veikia kaip tarpininkai investuodami savo naudos gavėjų įneštas lėšas ir
perskirstydami kai kurią riziką.
Draudimo ir pensijų paslaugos apima šiuos pakomponenčius: tiesioginį draudimą; perdraudimą; pagalbines draudimo
paslaugas; pensijų paslaugas ir standartinių garantijų paslaugas.
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7. Finansinės paslaugos
Finansinės paslaugos apima finansinio tarpininkavimo ir pagalbines paslaugas, išskyrus draudimo įmonių ir pensijų
sistemų paslaugas. Šios paslaugos apima tas paslaugas, kurias paprastai teikia bankai ir kiti finansų tarpininkai ir pagal
bininkai. Įtraukiamos teikiamos su finansinių priemonių sandoriais susijusios paslaugos, taip pat kitos su finansine veikla
susijusios paslaugos, apimančios, be kita ko, indėlių priėmimą ir skolinimą, akredityvus, kredito kortelių paslaugas, taip
pat komisinius ir mokesčius, susijusius su finansine nuoma, faktoringu, finansinių priemonių emisijos platinimu ir
mokėjimų tarpuskaita. Taip pat įtraukiamos finansinių konsultacijų paslaugos, finansinio turto ar luitinio aukso saugo
jimas, finansinio turto valdymas, stebėsenos paslaugos, patogaus finansų valdymo paslaugos, likvidumo užtikrinimo
paslaugos, rizikos perėmimo paslaugos (išskyrus draudimą), susijungimų ir įsigijimų paslaugos, kredito reitingų paslaugos,
biržos paslaugos ir patikos paslaugos.
Už finansines paslaugas gali būti atsiskaitoma jas aiškiai įkainojant, nustatant pirkimo ir pardavimo sandorių maržą,
išskaitant turto valdymo sąnaudas iš gautinų nuosavybės pajamų (turtą turinčių subjektų atveju) arba nustatant ribas tarp
palūkanų normos ir bazinės normos paskoloms ir indėliams (tai vadinama netiesiogiai apskaičiuotomis finansinio tarpi
ninkavimo paslaugomis (NAFTAP)).
Finansų tarpininkų nustatomų tiesioginių ir sąlyginių mokesčių santykis gali keistis laikui bėgant ir gali būti skirtingas
įvairiose įstaigose, todėl, siekiant aiškiai apibūdinti jų teikiamas paslaugas, yra reikalingi abiejų šių dalykų duomenys.
8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai apima:
— naudojimosi nuosavybės teisėmis (pvz., patentais, prekių ženklais, autorių teisėmis, gamybos technologijomis ir
pramoniniu dizainu, įskaitant komercines paslaptis ir franšizę) mokesčius. Šios teisės gali atsirasti dėl mokslinių
tyrimų ir plėtros, taip pat dėl rinkodaros;
— mokesčius už licencijas siekiant atgaminti arba platinti sukurtų originalų arba prototipų intelektinę nuosavybę (pvz.,
autorių teises į knygas ir rankraščius, kompiuterių programinę įrangą, kinematografijos kūrinius ir garso įrašus) ir
gretutines teises (pvz., tiesioginius pasirodymus ir televizijos, kabelinės televizijos ar palydovines transliacijas).
9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos
Kompiuterių ir telekomunikacijų paslaugos apibrėžiamos pagal paslaugos pobūdį, o ne teikimo būdą. Telekomunikacijų,
kompiuterių ir informacinės paslaugos gali būti smulkiau skirstomos į tris pakomponenčius: telekomunikacijų paslaugas,
kompiuterių paslaugas ir informacines paslaugas.
9.1. Telekomunikacijų paslaugos
Telekomunikacijų paslaugos apima garso, vaizdo, duomenų ar kitos informacijos transliavimą arba perdavimą telefonu,
teleksu, telegramomis, radijo ir kabelinės televizijos kanalais, radijo ir televizijos palydoviniais kanalais, elektroniniu paštu,
faksimilinio ryšio paslaugomis ir kt., įskaitant verslo tinklo paslaugas, telekonferencijų ir pagalbines paslaugas. Jos neapima
pačios perduodamos informacijos vertės. Prie jų taip pat priskiriamos judriojo telefono ryšio paslaugos, interneto pagrin
dinio tinklo ir elektroninės prieigos paslaugos, įskaitant teikiamą prieigą prie interneto. Prie jų nepriskiriamos telefono
tinklo įrangos montavimo paslaugos (įtraukiamos į statybą) ir duomenų bazių paslaugos (įtraukiamos į informacines
paslaugas).
9.2. Kompiuterių paslaugos
Kompiuterių paslaugos apima su aparatine ir programine įranga susijusias paslaugas ir duomenų tvarkymo paslaugas.
9.3. Informacinės paslaugos
Informacinės paslaugos skirstomos į naujienų agentūrų paslaugas ir kitas informacines paslaugas:
— naujienų agentūrų paslaugos apima naujienų pranešimų, nuotraukų ir apybraižų teikimą žiniasklaidos priemonėms;
— kitos informacinės paslaugos apima duomenų bazių paslaugas, tokias kaip duomenų bazės sukūrimas, duomenų
laikymas ir duomenų bei duomenų bazių platinimas (įskaitant katalogus ir gavėjų sąrašus) tiesiogiai internetu ir
per magnetines, optines ar spausdintines laikmenas ir internetinės paieškos portalus (įskaitant paieškos sistemų
paslaugas, kai klientams, įvedusiems reikšminių žodžių užklausas, surandami interneto adresai). Taip pat įtraukiama
tiesioginė nemasinė laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata paštu ar elektroninėmis arba kitomis priemonėmis;
kitos internetinio turinio teikimo paslaugos; bibliotekų ir archyvų paslaugos (dideliais kiekiais tiekiami laikraščiai ir
periodiniai leidiniai priskiriami prie bendrųjų prekių).
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Prie informacinių paslaugų taip pat priskiriamas parsisiųstas turinys, kuris nėra programinė įranga ar audiovizualinis arba
susijęs produktas.
10.

Kitos verslo paslaugos

Ši kategorija apima mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, specialistų konsultacijų ir valdymo konsultacijų paslaugas,
technines, su prekyba susijusias ir kitas verslo paslaugas.
10.1.

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos apima paslaugas, susijusias su fundamentiniais moksliniais tyrimais, taikomaisiais
moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, kuriant naujus produktus ir procesus, ir gamtos mokslų, socialinių mokslų ir
humanitarinių mokslų sričių veiklą.
10.2.

Specialistų konsultacijų ir valdymo konsultacijų paslaugos

Specialistų konsultacijų ir valdymo konsultacijų paslaugos apima: 10.2.A. Teisines paslaugas, apskaitos, valdymo konsul
tacijų, vadybos paslaugas ir viešųjų ryšių paslaugas; ir 10.2.B. Reklamos, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos
paslaugas.
10.2.1. (neprivalomas punktas) Teisinės, apskaitos, valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugos
Prie teisinių, apskaitos, valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių paslaugų dažnai priskiriamos filialo, patronuojamosios
įmonės ar asocijuotosios įmonės bendrojo valdymo paslaugos, kurias teikia patronuojančioji įmonė ar kita susijusi įmonė.
10.2.2. (neprivalomas punktas) Reklamos, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos
Reklamos, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos, dėl kurių sudaromi sandoriai tarp rezidentų ir
nerezidentų, apima reklamos agentūrų teikiamas reklamos dizaino, kūrimo ir rinkodaros paslaugas; skelbimą žiniasklaidos
priemonėse, įskaitant reklamos ploto pirkimą ir pardavimą; prekybos mugių teikiamas parodų paslaugas; produktų
pardavimo užsienyje skatinimą; rinkos tyrimus; tiesioginę rinkodarą telefonu; viešosios nuomonės apklausas įvairiais
klausimais.
10.3.

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

Jos apima architektūros, inžinerijos, mokslo ir kitų sričių technines paslaugas; atliekų tvarkymo ir taršos nukenksminimo,
žemės ūkio ir kasybos paslaugas; veiklos nuomos paslaugas; su prekyba susijusias paslaugas ir kitas, niekur kitur
nenurodytas, verslo paslaugas.
10.3.1. (neprivalomas punktas) Architektūros, inžinerijos, mokslo ir kitų sričių techninės paslaugos
10.3.2. (neprivalomas punktas) Atliekų tvarkymo ir taršos nukenksminimo, žemės ūkio ir kasybos paslaugos
Atliekų tvarkymo ir taršos nukenksminimo, žemės ūkio ir kasybos paslaugos skirstomos į tris dalis: atliekų tvarkymo ir
taršos nukenksminimo paslaugas; su žemės ūkiu, miškininkyste ir žuvininkyste susijusias paslaugas; su kasyba, naftos ir
dujų gavyba susijusias paslaugas.
10.3.3. (neprivalomas punktas) Veiklos nuomos paslaugos
Veiklos nuomos paslaugos apima sukurto turto nuomos veiklą pagal susitarimą, kad nuomininkas gali naudotis tuo turtu,
tačiau didžioji su to turto nuosavybės teise susijusios rizikos ir naudos dalis neperduodama nuomininkui. Šios paslaugos
apima rezidentų ar nerezidentų vykdomą laivų, orlaivių ir transporto įrangos, tokios kaip traukinių vagonai, transporto
konteineriai ir sąstatai, nuomą (nuomos paslaugas) ir užsakomuosius reisus be įgulos. Taip pat įtraukiami kitų rūšių
įrangos veiklos nuomos mokėjimai; jie gali būti skiriami pagal šias charakteristikas:
— nuomotojas paprastai turi turto atsargas, todėl naudotojai gali tą turtą pagal pageidavimą arba greitai išsinuomoti;
— turtas gali būti išnuomojamas įvairios trukmės laikotarpiams ir nuomininkas gali pratęsti nuomą laikotarpiui pasi
baigus;
— dažnai nuomotojas yra atsakingas už nuomojamo turto techninę priežiūrą ir remontą, kaip nuomininkui teikiamos
paslaugos dalį.
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10.3.4. (neprivalomas punktas) Su prekyba susijusios paslaugos
Su prekyba susijusios paslaugos apima komisinius už prekių ir paslaugų sandorius, mokėtinus prekybos tarpininkams,
biržos prekių brokeriams, prekybos atstovams, aukcionų rengėjams ir komisionieriams. Šios paslaugos apima, pavyzdžiui,
aukciono rengėjo mokestį arba agento komisinius už laivų, orlaivių ir kitų prekių pardavimą. Jeigu parduodamos prekės
yra paties prekiautojo nuosavybė, paprastai įtraukiamas prekiautojo pelnas, neskiriant jo nuo prekių vertės.
Bet koks į prekių FOB kainą neįtrauktas pelnas priskiriamas prie su prekyba susijusių paslaugų. Prie su prekyba susijusių
paslaugų nepriskiriami franšizės mokesčiai (jie priskiriami prie niekur kitur nenurodytų naudojimosi intelektine nuosavybe
mokesčių); tarpininkavimas dėl finansinių priemonių (priskiriamas prie finansinių paslaugų); su transportu susiję mokes
čiai, tokie kaip agentūrų komisiniai (priskiriami prie transporto).
10.3.5. (neprivalomas punktas) Kitos, niekur kitur nenurodytos, verslo paslaugos
Kitos, niekur kitur nenurodytos, verslo paslaugos apima vandens, garo, dujų ir naftos produktų skirstymo paslaugas, taip
pat elektros energijos skirstymo paslaugas, kai jos identifikuojamos atskirai nuo perdavimo paslaugų (šių produktų
perdavimas priskiriamas prie transporto); oro kondicionavimą; personalo įdarbinimą (šio personalo teikiamos paslaugos
įtraukiamos į atitinkamą paslaugų punktą); apsaugos ir tyrimo paslaugas; vertimą raštu ir žodžiu; fotografijos paslaugas;
pastatų valymą; nekilnojamojo turto paslaugas įmonėms; taip pat bet kokias kitas verslo paslaugas, kurių neįmanoma
priskirti prie jokių pirmiau išvardytų verslo paslaugų.
11.

Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos

Jos apima garso ir vaizdo (audiovizualines) bei susijusias paslaugas ir kitas asmenines, kultūros ir poilsio organizavimo
paslaugas.
11.1. Garso ir vaizdo (audiovizualinės) ir susijusios paslaugos
Garso ir vaizdo (audiovizualinės) ir susijusios paslaugos apima su garso ir vaizdo veikla (filmai, muzika, radijas ir
televizija), taip pat su scenos menais susijusias paslaugas.
11.2. Kitos asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos
Ši kategorija apima švietimo paslaugas, sveikatos paslaugas, su paveldu susijusias ir poilsio organizavimo paslaugas, taip
pat kitas asmenines paslaugas.
12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos apima:
— prekes ir paslaugas, teikiamas anklavuose ir į anklavus, tokius kaip ambasados ir karinės bazės;
— prekes ir paslaugas, kurias iš priimančiosios šalies ekonomikos įsigyja diplomatai, konsuliniai darbuotojai ir karinio
personalo nariai, esantys užsienyje, įskaitant jų išlaikomus asmenis;
— valdžios institucijų teikiamas ir valdžios institucijoms teikiamas paslaugas, nepriskirtas prie kitų paslaugų kategorijų.
EBOPS 2010 papildomas grupavimas
Visi su prekyba susiję sandoriai apima visus su prekių ir paslaugų platinimo paslaugomis susijusius sandorius. Jie apima
prekių ir paslaugų sandorių komisinius, mokėtinus prekybos tarpininkams, biržos prekių brokeriams, prekybos agentams
ir kt., kurių perkamos ir parduodamos prekės nėra jų nuosavybė (tai priskiriama prie su prekyba susijusių paslaugų), taip
pat prekiautojų pelną. Paprastai didmenininkų ir mažmenininkų pelnas, jo neskiriant, įtraukiamas į parduotų produktų
vertę (taip pat prekių, dėl kurių užsiimama prekybiniu tarpininkavimu), ir nėra atskirai pateikiamas mokėjimų balanso
statistikoje.
Visi su prekyba susiję sandoriai apima:
a) su prekyba susijusias paslaugas;
b) įvertintas platinimo paslaugas, įtraukiamas į parduotų produktų vertę (įskaitant prekes, dėl kurių užsiimama preky
biniu tarpininkavimu).
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Platinimo paslaugos apima didmenininkų ir mažmenininkų prekybos pelną.
Didmenininkai ir mažmenininkai 2008 m. NSS apibrėžiami kaip subjektai, kurie perka ir perparduoda prekes jų neper
dirbdami arba atlikdami tik nedidelį jų apdorojimą (pvz., valymą ir pakavimą). Jie teikia paslaugą prekių gamintojams ir
vartotojams, sandėliuodami, parodydami ir pristatydami pasirinktas prekes patogiose vietose, kad būtų lengviau jas
nusipirkti. Jų produkcija vertinama bendrąja prekybos pelno, gauto iš jų pirktų perparduoti skirtų produktų, verte. Tų
platinimo paslaugų pelnas įtraukiamas į su jomis susijusių prekių FOB vertes arba jo duomenis pateikia importuotojas.
1 lentelė. Produktų suskirstymas pagal EBOPS 2010 pagrindinius ir išsamius komponentus ir papildomas grupavimas
EBOPS 2010 pagrindiniai komponentai

EBOPS 2010 išsamūs komponentai

1.

Kitiems subjektams priklausančių fizinių žaliavų apdir
bamosios gamybos paslaugos

2.

Niekur kitur nenurodytos techninės priežiūros ir Neprivaloma: 2.a, iš jų: prekės
remonto paslaugos
3.1. Jūrų transportas

3.

Transportas

3.2. Oro transportas

Neprivaloma: krovinių transporto paslaugų įvertinimas
3.3. Kitos transporto rūšys
sandorio pagrindu
3.4. Pašto ir pasiuntinių paslaugos
4.

Kelionės

4.a. Iš jų: prekės

5.

Statyba

5.a. Iš jų: prekės

6.

Draudimo ir pensijų paslaugos

7.

Finansinės paslaugos

8.

Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosa
vybe mokesčiai

9.

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslau 9.1. Telekomunikacijų paslaugos
gos
9.2. Kompiuterių paslaugos
9.3. Informacinės paslaugos

10. Kitos verslo paslaugos

10.1. Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos
10.2. Specialistų konsultacijų ir valdymo konsultacijų
paslaugos
Neprivalomi punktai:
10.2.1. Teisinės, apskaitos, valdymo konsultacijų ir viešųjų ryšių
paslaugos;
10.2.2. Reklamos, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos
paslaugos
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EBOPS 2010 išsamūs komponentai

10.3. Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo
paslaugos
Neprivalomi punktai:
10.3.1. Architektūros, inžinerijos, mokslo ir kitų sričių techninės
paslaugos;
10.3.2. Atliekų tvarkymo ir taršos nukenksminimo, žemės ūkio
ir kasybos paslaugos;
10.3.3. Veiklos nuomos paslaugos;
10.3.4. Su prekyba susijusios paslaugos;
10.3.5. Kitos, niekur kitur nenurodytos, verslo paslaugos.
11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos 11.1. Garso ir vaizdo (audiovizualinės) ir susijusios paslau
gos
11.2. Kitos asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo
paslaugos
12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir 12.a. Iš jų prekės:
paslaugos
EBOPS 2010 papildomas grupavimas
C.

Visi su prekyba susiję sandoriai (neprivalomas punktas)

C.a Su prekyba susijusios paslaugos (10.3.4 punktas – neprivalomas punktas)
C.b Platinimo paslaugos

2 lentelė. Produktų suskirstymas pagal CPA klasifikatorių (neprivalomas duomenų perdavimas)
Toliau pateiktas suskirstymas parodo neprivalomai perduodamų duomenų siūlomą išsamumo lygį pagal CPA klasifika
torių.
CPA yra Europos produktų (prekių ir paslaugų) klasifikatorius pagal veiklos rūšis. Pagal CPA klasifikatorių kiekvienas
produktas priskirtinas tik vienai veiklos klasifikavimo pozicijai, todėl jis priskiriamas tai ekonominei veiklai, kurią vykdant
jis sukuriamas. Taigi, CPA klasifikatoriaus struktūra yra tokia pati kaip ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE),
ir juo naudojamasi nacionalinėse sąskaitose.
A–U

VISOS PASLAUGOS

A

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI

B

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

C

PAGAMINTI PRODUKTAI (apdirbamosios gamybos paslaugos)

D

ELEKTROS ENERGIJA, DUJOS, GARAS IR ORO KONDICIONAVIMAS
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A–U

VISOS PASLAUGOS

E

VANDENS TIEKIMAS; NUOTEKŲ VALYMO, ATLIEKŲ TVARKYMO IR REGENERAVIMO PASLAU
GOS

F

STATINIAI IR STATYBOS DARBAI

G

DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS PASLAUGOS; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIE
MONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTO PASLAUGOS

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės bei mažmeninės prekybos ir remonto
paslaugos

46

Didmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, paslaugos

47

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

H

TRANSPORTO IR SAUGOJIMO PASLAUGOS

49

Sausumos transporto paslaugos ir transportavimo vamzdynais paslaugos

50

Vandens transporto paslaugos

51

Oro transporto paslaugos

52

Sandėliavimas ir transportui būdingos paslaugos

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

I

APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGOS

55

Apgyvendinimo paslaugos

56

Maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugos

J

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ PASLAUGOS

58

Leidybos paslaugos

59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų kūrimo paslaugos, garso įrašymo ir muzikos įrašų
leidybos paslaugos

60

Programų rengimo ir transliavimo paslaugos

61

Telekomunikacijų paslaugos

62

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos

63

Informacinės paslaugos
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VISOS PASLAUGOS

K

FINANSINĖS IR DRAUDIMO PASLAUGOS

64

Finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

65

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, paslaugos

66

Finansinių ir draudimo paslaugų pagalbinės paslaugos

L

NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ PASLAUGOS

M

PROFESINĖS, MOKSLINĖS IR TECHNINĖS PASLAUGOS

69

Teisinės ir apskaitos paslaugos

70

Pagrindinių buveinių paslaugos; valdymo konsultacijų paslaugos

71

Architektūros ir inžinerijos paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

72

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

73

Reklamos ir rinkos tyrimo paslaugos

74

Kitos profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos

75

Veterinarijos paslaugos

N

ADMINISTRACINĖS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS

77

Nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos

78

Įdarbinimo paslaugos

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių ir kitos išankstinio užsakymo bei susijusios paslaugos

80

Apsaugos ir tyrimo paslaugos

81

Pastatų priežiūros ir kraštovaizdžio tvarkymo paslaugos

82

Administracinės, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo paslaugos

O

VIEŠOJO VALDYMO PASLAUGOS IR GYNYBOS PASLAUGOS; PRIVALOMOJO SOCIALINIO
DRAUDIMO PASLAUGOS
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VISOS PASLAUGOS

P

ŠVIETIMO PASLAUGOS

Q

ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIO DARBO PASLAUGOS

R

MENO, PRAMOGŲ IR POILSIO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS

S

KITOS PASLAUGOS

T

NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, PASLAUGOS; NAMŲ ŪKIŲ SAVOMS REIKMĖMS
TENKINTI PAGAMINTI NEDIFERENCIJUOJAMI GAMINIAI IR PASLAUGOS

U

EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS
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VII PRIEDAS

Svorinių koeficientų ir bazinių metų keitimas ir pereinamojo laikotarpio priemonės trumpojo
laikotarpio verslo statistikos srityje
1. Valstybės narės, kai reikia, ir ne rečiau kaip kas penkerius metus patikslina sudėtinių indeksų svorinių koeficientų
sistemą. Patikslintose svorinių koeficientų sistemose naudojami svoriniai koeficientai perduodami Komisijai per trejus
metus po naujųjų bazinių metų pabaigos. Kiekvienam indeksui yra reikalingi atskiri jam nustatyti svoriniai koeficientai.
Tolesnėje lentelėje dėl kiekvieno atskiro kintamojo ir suskirstymo, taikomo trumpojo laikotarpio verslo statistikos
srityje, nurodyta, kurį svorinį kintamąjį reikėtų naudoti:
Kintamieji ir suskirstymas

Svorinis koeficientas

Registracijos, bankrotai

Veikiančių įmonių skaičius

Produkcija (apimtis)

Pridėtinė vertė

Grynoji apyvarta, gamintojų kainos, pardavimo apimtis, Grynoji apyvarta
statybos leidimai
Grynoji apyvarta šalies rinkoje, gamintojų kainos

Grynoji apyvarta šalies rinkoje

Grynoji apyvarta užsienio rinkoje, gamintojų kainos

Grynoji apyvarta užsienio rinkoje

Grynoji apyvarta užsienio rinkoje euro zonoje/ne euro Grynosios apyvartos užsienio rinkoje suskirstymas
zonoje, gamintojų kainos (*)
Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skaičius

Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

Darbuotojų išdirbtų valandų skaičius

Atlygiai ir mėnesinės algos

Atlygiai ir mėnesinės algos

Importo kainos

Importo vertė

euro zonos/ne euro zonos importo kainos (**)

Importo vertės suskirstymas

(*) Grynosios apyvartos svorinius koeficientus pagal euro zonos/ne euro zonos suskirstymą turi perduoti tik euro zonos šalys.
(**) Importo vertės svorinius koeficientus pagal euro zonos/ne euro zonos suskirstymą turi perduoti tik euro zonos šalys.

Statistinis vienetas, kuriuo turėtų būti grindžiami svoriniai koeficientai, yra veiklos rūšies vienetas (VRV), išskyrus
registracijas ir bankrotus, kurių svoriniai koeficientai turėtų būti grindžiami statistiniu vienetu įmone (ĮM). Tik tuo
atveju, kai nėra VRV, gali būti naudojamas kitas statistinis vienetas, tinkamas trumpojo laikotarpio statistikai. Visos
(mažos, vidutinės ir didelės) valstybės narės turi perduoti Eurostatui svorinių koeficientų suskirstymą, pagrįstą didelėms
šalims taikomu suskirstymu, nustatytu šio reglamento I priede pateiktuose duomenims keliamuose reikalavimuose.
2. Pirmieji baziniai metai yra 2015 m., antrieji baziniai metai yra 2021 m., tretieji baziniai metai yra 2025 m. Vėliau kas
penkerius metus valstybės narės perskaičiuoja indeksų bazę, baziniais metais laikydamos metus, kurių paskutinis
skaitmuo yra 0 arba 5. Visų indeksų bazės turi būti perskaičiuojamos pagal naujuosius bazinius metus per trejus
metus po tų naujųjų bazinių metų pabaigos.
3. Pereinamojo laikotarpio priemonės:
a) jeigu būtina atlikti esminius nacionalinės statistikos rengimo sistemos pakeitimus, ataskaitinių laikotarpių nuo
2021 m. sausio mėn. ar pirmojo ketvirčio iki 2023 m. gruodžio mėn. ar ketvirtojo ketvirčio duomenis galima
siųsti jau pasibaigus 2, 3, 5, 6 ir 8 lentelėse nustatytiems duomenų perdavimo terminams, tačiau 2024 m. sausio
mėn. ar pirmojo ketvirčio ataskaitinių laikotarpių duomenys siunčiami ne vėliau nei iki galutinių duomenų
perdavimo terminų, nustatytų 2, 3, 5, 6 ir 8 lentelėse;
b) ataskaitinių laikotarpių iki 2024 m. sausio mėn. kintamojo 140101 „Produkcija (apimtis)“ (I priedo B dalies 6
lentelė) NACE F sekcijos duomenys suskirstomi pagal B-115 (B-115 galima apytikriai apskaičiuoti kaip F41 ir
F43 skyrių sumą) ir B-116 (B-116 galima apytikriai apskaičiuoti pagal F42 skyrių).
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VIII PRIEDAS

Kintamieji, susiję su Europos statistinių verslo registrų sistemai svarbiomis potemėmis
Nacionaliniai statistiniai verslo registrai ir registras „EuroGroups“ dėl atitinkamų vienetų, apibrėžtų Reglamento (ES)
2019/2152 2 straipsnio 3 ir 4 dalyse, apima toliau nurodytus kintamuosius pagal kiekvieną iš potemių kiekvienam
vienetui. Kiekvieno vieneto informacijos atskirai saugoti nebūtina, jeigu ją galima gauti iš kito (-ų) vieneto (-ų).
Nepažymėtų punktų duomenys yra privalomi, punktai, pažymėti kaip „sąlyginiai“, yra privalomi, jeigu tie duomenys yra
turimi valstybėse narėse, punktai, pažymėti kaip „iš dalies sąlyginiai“, yra privalomi, išskyrus tas punkto dalis, kurios
aiškiai nurodytos kaip sąlyginės, o punktų, kurie pažymėti kaip „neprivalomi“, duomenis pateikti rekomenduojama.

1. JURIDINIS VIENETAS
Potemė

IDENTIFIKAVIMAS

Kintamieji

1.1

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
(įskaitant EGR identifikacinį numerį, kai tai svarbu
EGR)

1.2

Pavadinimas

1.3

Adresas (išsamiausi adreso duomenys, įskaitant
pašto kodą)

1.4

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
PARAMETRAI

RYŠIAI SU ĮMONE

Neprivalomi

Telefono numeris, elektroninio pašto adresas, inter
neto svetainė ir informacija, teikianti galimybę rinkti
duomenis elektroninėmis priemonėmis

1.5

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas
arba, jei jo nėra, kitas identifikacinis numeris admi
nistracinėse sistemose

1.6

Juridinio asmens įsteigimo data arba fizinio asmens
oficialaus pripažinimo ekonominės veiklos vykdy
toju data

1.7

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

1.8

Teisinė forma

1.9

Juridinis veiklos statusas

1.10

Sąlyginiai

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A
priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme

1.11

Neprivalomi

Pažymėti
specialiosios
paskirties
vienetus
Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 skyriaus
2.17–2.20 punktų prasme

1.12

Sąlyginiai

Įmonės (-ių) (3.1), kuriai (-ioms) priklauso atitin
kamas vienetas, identifikacinis (-iai) numeris (-iai)

1.13

Sąlyginiai

Prisijungimo prie įmonės (-ių) data

1.14

Sąlyginiai

Atsiskyrimo nuo įmonės (-ių) data
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Nuoroda į susijusius registrus, kuriuose registruotas
juridinis vienetas ir kurių informaciją galima panau
doti statistikos reikmėms
1.15

Sąlyginiai

Nuoroda į ES vidaus veiklos vykdytojų registrą ir
nuoroda į muitinės bylas arba į ES išorės veiklos
vykdytojų registrą

1.16

Sąlyginiai

Nuoroda į administracinius bendruosius atpažinties
kodus, nuoroda į balanso duomenis (vienetų,
kuriems privaloma skelbti finansines ataskaitas),
nuoroda į mokėjimų balanso registrą ar tiesioginių
užsienio investicijų registrą ir nuoroda į ūkių
registrą

1.17

Įmonių grupės (2.1), kuriai priklauso atitinkamas
vienetas, identifikacinis numeris

1.18

Prisijungimo prie įmonių grupės data

1.19

Atsiskyrimo nuo įmonių grupės data

VIENETŲ KONTROLĖ

Kontrolės ryšius galima užfiksuoti iš viršaus į apačią
(1.20a, 1.21a, 1.22a) arba iš apačios į viršų (1.20b,
1.21b, 1.22b). Registruojamas tik pirmasis kiek
vieno vieneto tiesioginės ar netiesioginės kontrolės
lygmuo (sujungus šiuos lygmenis galima gauti visą
kontrolės grandinę)
1.20a

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių)
vieneto (-ų) rezidento (-ų) identifikacinis (-iai)
numeris (-iai)

1.20b

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
rezidento identifikacinis numeris

1.21a

Iš dalies sąlyginiai

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio
vieneto (-ų) nerezidento (-ų) registracijos šalis
(-ys), identifikacinis (-iai) numeris (-iai), pavadi
nimas (-ai) ir adresas (-ai). Sąlyginiai duomenys –
EGR identifikacinis (-iai) numeris (-iai)

1.21b

Iš dalies sąlyginiai

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
nerezidento registracijos šalis, identifikacinis nume
ris, pavadinimas ir adresas. Sąlyginiai duomenys –
EGR identifikacinis numeris

1.22a

Sąlyginiai

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių)
vieneto (-ų) nerezidento (-ų) PVM mokėtojo
kodas (-ai)

1.22b

Sąlyginiai

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
nerezidento PVM mokėtojo kodas
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Nuosavybės ryšius galima užfiksuoti iš viršaus į
apačią (1.23a, 1.24a) arba iš apačios į viršų (1.23b,
1.24b). Riba yra 10 % ar didesnė tiesioginės nuosa
vybės dalis.
1.23a

Sąlyginiai

a) Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
b) juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų),
priklausančio (-ių) atitinkamam juridiniam
vienetui, akcijos (%).

1.23b

Sąlyginiai

a) Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
b) juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų),
kuriam (-iems) priklauso atitinkamas juridinis
vienetas, akcijos (%).

1.24a

Sąlyginiai

a) Registracijos šalis (-ys) ir
b) EGR identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
c) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
d) juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų),
priklausančio (-ių) atitinkamam juridiniam
vienetui, akcijos (%), ir
e) akcijų pradžios ir pabaigos datos.

1.24b

Sąlyginiai

a) Registracijos šalis (-ys) ir
b) EGR identifikacinis numeris, taip pat
c) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
d) juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų),
kuriam (-iems) priklauso atitinkamas juridinis
vienetas, akcijos (%), taip pat
e) akcijų pradžios ir pabaigos datos.

2. ĮMONIŲ GRUPĖ
Potemė

IDENTIFIKAVIMAS

Kintamieji

2.1

Iš dalies sąlyginiai

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai).
Sąlyginiai – EGR identifikacinis numeris, jeigu
įmonių grupė yra tarptautinė.

2.2

Neprivalomi

2.3

Juridinio (-ių) vieneto (-ų), galinčio (-ių) pateikti
tos įmonių grupės duomenis, identifikacinis (-iai)
numeris (-iai)
Įmonių grupės pavadinimas, tarptautinių įmonių
grupių atveju – pavadinimas EGR registre

2.4

Neprivalomi

Trumpas įmonių grupės apibūdinimas

2.5

Neprivalomi

Įmonių grupės interneto svetainės adresas

2.6

Juridinio vieneto, kuris yra bendrasis įmonių grupės
sprendimų priėmimo centras, identifikacinis nume
ris. Tuo atveju, kai bendrasis grupės sprendimų priė
mimo centras yra nerezidentas, – jo EGR identifika
cinis numeris. Fizinių asmenų, kurie nėra ekono
minės veiklos vykdytojai, gyvenamoji šalis turi būti
nurodyta 2.10a punkte.
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Bendrojo grupės sprendimų priėmimo centro regist
racijos šalis, jeigu jis nėra rezidentas EGR registra
cijos šalyje

2.7

2.8
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Neprivalomi

2.9

Bendrojo grupės sprendimų priėmimo centro pašto
ir elektroninio pašto adresai
Tarptautinei grupei vadovaujančio juridinio vieneto
identifikacinis numeris. Tuo atveju, kai tarptautinei
grupei vadovauja nerezidentas, – jo EGR identifika
cinis numeris. Fizinių asmenų, kurie nėra ekono
minės veiklos vykdytojai, gyvenamoji šalis turi būti
nurodyta 2.10a punkte.

2.10

Neprivalomi

Tarptautinei grupei vadovaujančio vieneto registra
cijos šalis, pašto ir elektroninio pašto adresai ir,
jeigu jis nėra rezidentas, jo EGR registracijos šalis

2.10a

Sąlyginiai

Galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto gyve
namoji šalis, jeigu kontroliuojantis vienetas yra
fizinis asmuo, kuris nėra ekonominės veiklos vykdy
tojas

2.11

Įmonių grupės rūšis:
1) vien rezidentų grupė;
2) tarptautinė nacionalinių subjektų kontroliuojama
grupė;
3) tarptautinė užsienio subjektų kontroliuojama
grupė.

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
PARAMETRAI IR
EKONOMINIAI KINTAMIEJI

2.12

Įmonių grupės veiklos pradžios data

2.13

Įmonių grupės veiklos pabaigos data

2.14

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 2
skaitmenų lygmeniu, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR pagrindinės veiklos kodas

2.15

Neprivalomi

Įmonių grupės nepagrindinės veiklos rūšys NACE 2
skaitmenų lygmeniu, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR nepagrindinės veiklos kodas

2.16

Sąlyginiai

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius įmonių grupėje, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR registre nurodytas darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius

2.17

Sąlyginiai

Įmonių grupės grynoji apyvarta (ir valiuta), o jeigu
tai tarptautinė grupė – EGR registre nurodyta
grynoji apyvarta (ir valiuta)

2.18

Sąlyginiai

Įmonių grupės visas turtas (ir valiuta), o jeigu tai
tarptautinė grupė – EGR registre nurodytas visas
turtas (ir valiuta)
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Neprivalomi
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Šalys, kuriose yra įmonės nerezidentės ar vietiniai
vienetai, o tarptautinės grupės atveju – EGR regist
racijos šalys

3. ĮMONĖ
Potemė

IDENTIFIKAVIMAS

Kintamieji

3.1

Iš dalies sąlyginiai

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai).
Sąlyginiai duomenys – EGR identifikacinis numeris,
kai įmonė užregistruota EGR registre

3.2

Neprivalomi

3.3
3.4
RYŠYS SU KITAIS VIENETAIS

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
PARAMETRAI IR
EKONOMINIAI KINTAMIEJI

Juridinio (-ių) vieneto (-ų), galinčio (-ių) pateikti
tos įmonės duomenis, identifikacinis numeris
Pavadinimas

Neprivalomi

Pašto, elektroninio pašto ir interneto svetainės adre
sai

3.5

Įmonę sudarančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
identifikacinis (-iai) numeris (-iai)

3.6

Įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė, identifika
cinis numeris

3.7

Veiklos pradžios data

3.8

Veiklos visiško nutraukimo data

3.9

Pagrindinės veiklos kodas NACE 4 skaitmenų
lygmeniu

3.10

Sąlyginiai

Nepagrindinės veiklos rūšys, jeigu yra, NACE 4
skaitmenų lygmeniu

3.11

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius

3.12

Darbuotojų skaičius

3.13

Neprivalomi

3.14
3.15

Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo
laiką, skaičius
Grynoji apyvarta, išskyrus nurodytą 3.15 punkte

Neprivalomi

Žemės ūkio, medžioklės ir miškininkystės, žuvinin
kystės, viešojo administravimo ir gynybos, privalo
mojo socialinio draudimo, privačių namų ūkių,
samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organiza
cijų veiklos apyvarta

3.16

Institucinis sektorius ir subsektorius, kaip apibrėžta
Reglamente (ES) Nr. 549/2013

3.17

Neprivaloma, jeigu Įmonės, kuri dėl savo dydžio turi didelę įtaką ir
naudojami
kurios veiklos rūšies vienetai (VRV) turi didelę
5.1–5.9 punktai
įtaką nacionaliniams suvestiniams duomenims,
pagrindinės veiklos ir kiekvienos nepagrindinės
veiklos dydis (pvz., apyvarta, užimtumas).
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4. VIETINIS VIENETAS
Potemė

IDENTIFIKAVIMAS

Kintamieji

4.1

Identifikacinis numeris

4.2

Pavadinimas

4.3

Adresas (išsamiausi adreso duomenys, įskaitant
pašto kodą)

4.4

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
PARAMETRAI IR
EKONOMINIAI KINTAMIEJI

Neprivalomi

Telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir
informacija, teikianti galimybę elektroninėmis prie
monėmis rinkti duomenis

4.5

Veiklos pradžios data

4.6

Veiklos visiško nutraukimo data

4.7

Pagrindinės veiklos kodas NACE 4 skaitmenų
lygmeniu

4.8

Sąlyginiai

Nepagrindinės veiklos rūšys, jeigu yra, NACE 4
skaitmenų lygmeniu; šis punktas skirtas tik tiems
vietiniams vienetams, kurie įtraukiami į tyrimus

4.9

Neprivalomi

Vietiniame vienete vykdoma veikla yra pagalbinė
įmonės, kuriai jis priklauso, veikla (Taip/Ne)

4.10

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius

4.11

Darbuotojų skaičius

4.12

Neprivalomi

Geografinės vietos kodas

4.13
RYŠIAI SU KITAIS VIENETAIS 4.14
IR REGISTRAIS
4.15

Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo
laiką, skaičius

Įmonės (-ių) (3.1), kuriai (-ioms) priklauso vietinis
vienetas, identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
Sąlyginiai

Nuoroda į registrus, kuriuose įrašytas tas vietinis
vienetas ir kurių informaciją galima panaudoti statis
tikos reikmėms

5. VEIKLOS RŪŠIES VIENETAS (VRV)
VRV informaciją prašoma pateikti dėl tų įmonių, kurios dėl savo dydžio (pvz., apyvartos, užimtumo) turi didelę įtaką ir
kurių veiklos rūšies vienetai turi didelę įtaką suvestiniams (nacionaliniams) duomenims NACE veiklos rūšies lygmeniu.
Potemė

IDENTIFIKAVIMAS

Kintamieji

5.1

Neprivalomi,
jei Identifikacinis numeris
naudojamas 3.17
punktas.

5.2

Neprivalomi,
jei Juridinio (-ių) vieneto (-ų), galinčio (-ių) pateikti
naudojamas 3.17 duomenis apie tą veiklos rūšies vienetą, identifika
punktas.
cinis numeris

5.3

Neprivalomi,
jei Pavadinimas
naudojamas 3.17
punktas.

2020 8 18

LT

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
PARAMETRAI IR
EKONOMINIAI KINTAMIEJI

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

5.4

Neprivalomi,
jei Adresas, kad būtų galima rinkti duomenis
naudojamas 3.17
punktas.

5.5

Neprivalomi,
jei Veiklos pradžios data
naudojamas 3.17
punktas.

5.6

Neprivalomi,
jei Veiklos visiško nutraukimo data
naudojamas 3.17
punktas.

5.7

Neprivalomi,
jei Veiklos kodas NACE 4 skaitmenų lygmeniu
naudojamas 3.17
punktas.

5.8

Neprivalomi,
jei VRV dydis (pvz., apyvarta, užimtumas)
naudojamas 3.17
punktas.

RYŠIAI SU KITAIS VIENETAIS 5.9
IR REGISTRAIS
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Neprivalomi,
jei Įmonės, kurios dalis yra VRV, identifikacinis nume
naudojamas 3.17 ris
punktas.
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IX PRIEDAS

Nuostatos dėl keitimosi konfidencialiais duomenimis Europos statistinių verslo registrų sistemos
tikslais
1 Skirsnis
Konfidencialumo priemonės
Duomenys, kuriuos Komisijai (Eurostatui) perduoda nacionalinės statistikos institucijos (NSI) arba kuriuos Komisija
(Eurostatas) gauna iš kitų šaltinių, saugomi tarptautinių įmonių grupių ir jas sudarančių vienetų registre „EuroGroups“,
kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/2152 2 straipsnio 4 dalyje.

Perduodamos Komisijai (Eurostatui) duomenis pagal Reglamento (ES) 2019/2152 10 straipsnio 2 ir 3 dalis, NSI pažymi
tuos duomenis, kurie yra konfidencialūs pagal nacionalinės teisės aktus.

Siekiant užtikrinti duomenų nuoseklumą, Komisija (Eurostatas), išimtinai statistikos tikslais, pagal Reglamento (ES)
2019/2152 10 straipsnio 2 ir 3 dalis perduoda kitų valstybių narių (kurios nėra duomenis teikianti valstybė) NSI
3 skirsnio B, C ir D dalyse nustatytus kintamųjų duomenų rinkinius dėl tarptautinių įmonių grupių ir tas grupes
sudarančių vienetų, su konfidencialumą nurodančiomis žymomis. Pagal Reglamento (ES) 2019/2152 10 straipsnio
2 dalį duomenų rinkiniai, nustatyti C dalyje, apima vien tas tarptautines įmonių grupes, kurių bent vienas vienetas yra
tos valstybės narės teritorijoje.

3 skirsnio C dalyje nustatyti kintamųjų duomenų rinkiniai su konfidencialumą nurodančiomis žymomis gali būti pagal
Reglamento (ES) 2019/2152 10 straipsnio 4 dalį vien statistikos tikslais Komisijos (Eurostato) perduodami nacionaliniams
centriniams bankams ir Europos Centriniam Bankui, jeigu yra gautas aiškus atitinkamos nacionalinės institucijos sutiki
mas, kad jie būtų perduoti, ir, tuo atveju, kai duomenys perduodami nacionaliniam centriniam bankui, jeigu bent vienas
tarptautinei įmonių grupei priklausantis vienetas yra to nacionalinio centrinio banko valstybės narės teritorijoje.

2 Skirsnis
Saugumo priemonės
Duomenis, kurie yra NSI pažymėti kaip konfidencialūs, pagal 1 skirsnio nuostatas Komisija (Eurostatas) ir NSI laiko
saugioje ribotos ir kontroliuojamos prieigos zonoje. Komisijos (Eurostato) prašymu NSI pateikia informaciją apie saugumo
priemones, taikomas toje valstybėje narėje. Komisija (Eurostatas) perduoda šią informaciją kitoms valstybės narėms.
Komisija (Eurostatas) NSI prašymu pateikia joms informaciją apie savo taikomas saugumo priemones.

Bet koks konfidencialių duomenų perdavimas pagal šį reglamentą Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) nariams
atliekamas tik po to, kai ECBS nariai savo atitinkamose kompetencijos ir atsakomybės srityse imasi reikiamų priemonių
pagal Reglamento (EB) Nr. 2533/98 (1) 8a ir 8b straipsnius, kuriomis užtikrinama, kad:

— šie duomenys būtų apsaugoti, visų pirma, kad duomenys, pažymėti kaip konfidencialūs, būtų laikomi saugioje ribotos
ir kontroliuojamos prieigos zonoje;

— šie duomenys būtų naudojami vien statistikos tikslais;

— informacija apie taikomas priemones būtų įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8b straipsnyje nurodytą metinę
konfidencialumo ataskaitą arba nacionaliniai centriniai bankai ar Europos Centrinis Bankas kitokiais būdais infor
muotų Komisiją (Eurostatą) ir NSI apie taikomas priemones.

Duomenys perduodami užšifruoti.
(1) 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos
(OL L 318, 1998 11 27, p. 8).
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3 Skirsnis
Duomenų ir metaduomenų formatas
Šio skirsnio A dalyje nustatytas formatas naudojamas perduodant duomenis pagal Reglamento (ES) 2019/2152
10 straipsnio 2 ir 3 dalis, išsamiau nustatytus šio reglamento IV priede.
Duomenys ir metaduomenys į registrą „EuroGroups“ perduodami naudojant Europos statistikos sistemos (ESS) duomenų
ir metaduomenų standartus, kaip nustatyta Komisijos (Eurostato).
Efektyviam duomenų tvarkymui ypač svarbu, kad būtų standartizuotos duomenų įrašymo struktūros. Būtina tai atlikti
siekiant, kad būtų teikiami Komisijos (Eurostato) nustatytus keitimosi duomenimis standartus atitinkantys duomenys.
Duomenys siunčiami įrašų rinkinio (duomenų rinkinio) pavidalu.
Pagal šio reglamento 9 straipsnio 5 dalį konfidencialūs duomenys turi būti siunčiami įrašius tikrąją vertę vertei skirtame
laukelyje ir pateikiant žymą, kad tie duomenys yra konfidencialūs.
Jei nenurodyta kitaip, piniginiai duomenys turi būti išreiškiami tūkstančiais nacionalinės valiutos (euro zonos šalių atveju
– euro) vienetų. Prie euro zonos besijungiančioms šalims šio reglamento 10 straipsnio 6 dalies nuostatos taikomos nuo
pirmųjų metų, kuriais jos turi teikti duomenis eurais.
1. Duomenų rinkinio atpažinties kodas
Visi Komisijos (Eurostato) ir NSI perduodami duomenų rinkiniai identifikuojami taikant pavadinimų tvarką, nustatytą
Komisijos (Eurostato) paskelbtuose išsamiuose dokumentuose ir gairėse dėl keitimosi duomenimis standartų.
2. Duomenų rinkiniai ir duomenų laukų nustatymas
Šio skirsnio A, B, C ir D dalyse pateiktas Komisijos (Eurostato) ir NSI perduodamų duomenų rinkinių turinys. Naudotini
duomenų rinkinių techniniai pavadinimai, struktūra, duomenų laukai, kodai ir atributai įtraukiami į naujausias Komisijos
(Eurostato) nustatytas gaires dėl Europos statistinių verslo registrų sistemos.
Šio skirsnio A, B, C ir D dalių nepažymėtų punktų duomenys yra privalomi, punktai, pažymėti kaip „sąlyginiai“, yra
privalomi, jeigu tie duomenys yra turimi tose valstybėse narėse, o punktų, kurie pažymėti kaip „neprivalomi“, duomenis
pateikti rekomenduojama. Punktai, pažymėti kaip „iš dalies sąlyginiai“, yra privalomi, išskyrus tas punkto dalis, kurios
aiškiai nurodytos kaip sąlyginės.
Registro „EuroGroups“ duomenų tvarkymas yra cikliškas procesas, kurį centriniu lygmeniu pradeda Komisija (Eurostatas).
Kiekvieno ciklo pabaigoje valstybių narių statistikos rengėjams pateikiamas tiriamosios populiacijos sąrašas.
Kiekvieno ciklo pradžioje Komisija (Eurostatas) perduoda NSI duomenų rinkinius su atitinkamais duomenimis, kad būtų
užtikrinta, jog tie patys metaduomenys būtų turimi ir naudojami visose šalyse.
A DALIS

Reglamento (ES) 2019/2152 IV priedo 1 dalyje ir 3.1 ir 3.2 punktuose išvardytų kintamųjų duomenų rinkiniai,
kuriuos NSI turi perduoti Komisijai (Eurostatui)
2.1. Keitimasis duomenimis apie juridinius vienetus rezidentus jų identifikavimo tikslais
NSI perduoda Komisijai (Eurostatui) informaciją apie savo korporuotus juridinius vienetus rezidentus jų identifikavimo
tikslu, kad būtų galima naudotis EGR registre teikiama identifikavimo paslauga. NSI perduoda toliau nurodytų duomenų
rinkinį su korporuotų juridinių vienetų rezidentų identifikavimo informacija, įskaitant konfidencialumą nurodančias
žymas. Šio duomenų rinkinio 1.6 kintamasis gali būti tik juridinių asmenų įsteigimo data.
Duomenų rinkinys su informacija apie juridinius vienetus rezidentus, skirta EGR registre teikiamai identifikavimo
paslaugai
IDENTIFIKAVIMAS

1.1

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) (įskaitant EGR
identifikacinį numerį, kai tai svarbu EGR)

1.2

Pavadinimas
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Adresas (išsamiausi adreso duomenys, įskaitant
pašto kodą)

1.3

1.4

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
PARAMETRAI
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Neprivalomi

Telefono numeris, elektroninio pašto adresas, inter
neto svetainė ir informacija, teikianti galimybę rinkti
duomenis elektroninėmis priemonėmis

1.5

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas
arba, jei jo nėra, kitas identifikacinis numeris admi
nistracinėse sistemose

1.6

Juridinio asmens įsteigimo data arba fizinio asmens
oficialaus pripažinimo ekonominės veiklos vykdy
toju data

1.7

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

1.8

Teisinė forma

1.9

Juridinis veiklos statusas

1.10

Sąlyginiai

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A
priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme

2.2. Keitimasis duomenimis apie užsienio juridinius vienetus jų identifikavimo tikslais
Identifikavimo tikslu NSI gali perduoti Komisijai (Eurostatui) informaciją apie užsienio korporuotus juridinius vienetus bet
kuriuo registro „EuroGroups“ proceso metu. NSI perduoda toliau nurodytą duomenų rinkinį dėl užsienio korporuotų
juridinių vienetų. Šio duomenų rinkinio 1.6 kintamasis gali būti tik juridinių asmenų įsteigimo data.
Duomenų rinkinys su informacija apie užsienio juridinius vienetus, skirta EGR registre teikiamai identifikavimo paslau
gai
IDENTIFIKAVIMAS

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

1.1

Neprivalomi

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) (įskaitant EGR
identifikacinį numerį, kai tai svarbu EGR)

1.2

Pavadinimas

1.3

Adresas (išsamiausi adreso duomenys, įskaitant
pašto kodą)

1.4

Neprivalomi

Telefono numeris, elektroninio pašto adresas, inter
neto svetainė ir informacija, teikianti galimybę rinkti
duomenis elektroninėmis priemonėmis

1.5

Neprivalomi

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas
arba, jei jo nėra, kitas identifikacinis numeris admi
nistracinėse sistemose

1.6

Neprivalomi

Juridinio asmens įsteigimo data arba fizinio asmens
oficialaus pripažinimo ekonominės veiklos vykdy
toju data

1.7

Neprivalomi

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą
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Teisinė forma
Juridinis veiklos statusas

Sąlyginiai

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A
priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme

2.3. Keitimasis duomenimis apie juridinius vienetus ir santykius tarptautinėse įmonių grupėse
Kitas duomenų tvarkymo proceso etapas yra informacijos apie juridinius vienetus ir apie deklaruotų juridinių vienetų
santykius perdavimas iš NSI Komisijai (Eurostatui). Du duomenų rinkiniai perduodami į registrą „EuroGroups“: vienas
duomenų rinkinys dėl juridinių vienetų, kitas dėl santykių. NSI perduoda toliau nurodytus duomenų rinkinius su konfi
dencialumą nurodančiomis žymomis dėl juridinių vienetų ir dėl santykių.
Duomenų rinkinys, kuriame pateikiama informacija apie juridinius vienetus
IDENTIFIKAVIMAS

1.1

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
(įskaitant EGR identifikacinį numerį, kai tai svarbu
EGR)

1.2

Pavadinimas

1.3

Adresas (išsamiausi adreso duomenys, įskaitant
pašto kodą)

1.4

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
METRAI

Neprivalomi

Telefono numeris, elektroninio pašto adresas, inter
neto svetainė ir informacija, teikianti galimybę rinkti
duomenis elektroninėmis priemonėmis

1.5

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas
arba, jei jo nėra, kitas identifikacinis numeris admi
nistracinėse sistemose

1.6

Juridinio asmens įsteigimo data arba fizinio asmens
oficialaus pripažinimo ekonominės veiklos vykdy
toju data

1.7

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

PARA 1.8

Teisinė forma

1.9

Juridinis veiklos statusas

1.10

Sąlyginiai

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A
priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme

1.11

Neprivalomi

Pažymėti
specialiosios
paskirties
vienetus
Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 skyriaus
2.17–2.20 punktų prasme

Duomenų rinkinys, kuriame pateikiama informacija apie nuosavybės ir kontrolės santykius
VIENETŲ KONTROLĖ

Kontrolės ryšius galima užfiksuoti iš viršaus į apačią
(1.20a, 1.21a, 1.22a) arba iš apačios į viršų (1.20b,
1.21b, 1.22b). Registruojamas tik pirmasis kiek
vieno vieneto tiesioginės ar netiesioginės kontrolės
lygmuo (sujungus šiuos lygmenis galima gauti visą
kontrolės grandinę)
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1.20a

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių)
vieneto (-ų) rezidento (-ų) identifikacinis (-iai)
numeris (-iai)

1.20b

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
rezidento identifikacinis numeris

1.21a

Iš dalies sąlyginiai

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio
vieneto (-ų) nerezidento (-ų) registracijos šalis
(-ys), identifikacinis (-iai) numeris (-iai), pavadi
nimas (-ai) ir adresas (-ai). Sąlyginiai duomenys –
EGR identifikacinis (-iai) numeris (-iai).

1.21b

Iš dalies sąlyginiai

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
nerezidento registracijos šalis, identifikacinis nume
ris, pavadinimas ir adresas. Sąlyginiai duomenys –
EGR identifikacinis numeris.

1.22a

Sąlyginiai

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių)
vieneto (-ų) nerezidento (-ų) PVM mokėtojo
kodas (-ai)

1.22b

Sąlyginiai

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
nerezidento PVM mokėtojo kodas
Nuosavybės ryšius galima užfiksuoti iš viršaus į
apačią (1.23a, 1.24a) arba iš apačios į viršų (1.23b,
1.24b). Riba yra 10 % ar didesnė tiesioginės nuosa
vybės dalis.

VIENETŲ NUOSAVYBĖS
RYŠIAI

1.23a

Sąlyginiai

a) Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
b) juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų),
priklausančio (-ių) atitinkamam juridiniam
vienetui, akcijos (%).

1.23b

Sąlyginiai

a) Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
b) juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų),
kuriam (-iems) priklauso atitinkamas juridinis
vienetas, akcijos (%).

1.24a

Sąlyginiai

a) Registracijos šalis (-ys) ir
b) EGR identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
c) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
d) juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų),
priklausančio (-ių) atitinkamam juridiniam
vienetui, akcijos (%), ir
e) akcijų pradžios ir pabaigos datos.

1.24b

Sąlyginiai

a) Registracijos šalis (-ys) ir
b) EGR identifikacinis numeris, taip pat
c) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
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d) juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų),
kuriam (-iems) priklauso atitinkamas juridinis
vienetas, akcijos (%), taip pat
e) akcijų pradžios ir pabaigos datos.
2.4. Keitimasis duomenimis apie įmones rezidentes, priklausančias tarptautinėms įmonių grupėms
Vienas iš duomenų tvarkymo proceso etapų yra informacijos apie įmones, kurioms priklauso deklaruoti juridiniai vienetai,
perdavimas iš NSI Komisijai (Eurostatui). Į registrą „EuroGroups“ perduodami iš viso du duomenų rinkiniai: vienas
duomenų rinkinys dėl įmonių, kitas dėl ryšių tarp įmonių ir juridinių vienetų.
Duomenų rinkinys, kuriame pateikiama informacija apie įmones
IDENTIFIKAVIMAS

3.1

Iš dalies sąlyginiai

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
Sąlyginiai duomenys – EGR identifikacinis numeris,
kai įmonė užregistruota EGR registre

3.2

Neprivalomi

3.3
3.4

Juridinio (-ių) vieneto (-ų), galinčio (-ių) pateikti
tos įmonės duomenis, identifikacinis numeris
Pavadinimas

Neprivalomi

Pašto, elektroninio pašto ir interneto svetainės adre
sai

RYŠYS SU KITAIS VIENETAIS 3.5

Įmonę sudarančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
identifikacinis (-iai) numeris (-iai)

3.6

Įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė, identifika
cinis numeris

3.7

Veiklos pradžios data

3.8

Veiklos visiško nutraukimo data

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
PARA 3.9
METRAI IR EKONOMINIAI
KINTAMIEJI

Pagrindinės veiklos kodas NACE 4 skaitmenų
lygmeniu

3.11

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius

3.12

Darbuotojų skaičius

3.14

Grynoji apyvarta, išskyrus nurodytą 3.15 punkte

3.15

Neprivalomi

Žemės ūkio, medžioklės ir miškininkystės, žuvinin
kystės, viešojo administravimo ir gynybos, privalo
mojo socialinio draudimo, privačių namų ūkių,
samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organiza
cijų veiklos apyvarta
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Institucinis sektorius ir subsektorius, kaip jie apibrė
žiami pagal Reglamentą (ES) Nr. 549/2013

Duomenų rinkinys, kuriame pateikiama informacija apie ryšius tarp įmonių ir juridinių vienetų
RYŠIAI SU ĮMONE

1.12

Sąlyginiai

3.5

Įmonės (-ių) (3.1), kuriai (-ioms) priklauso atitin
kamas vienetas, identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
Įmonę sudarančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
identifikacinis (-iai) numeris (-iai)

2.5. Įvairių šaltinių duomenų susiejimas ir įmonių grupių duomenų parengimas
Kitas duomenų tvarkymo proceso etapas – iš įvairių valstybių narių ir kitų duomenų teikėjų gautos informacijos
centralizuotas susiejimas Komisijoje (Eurostate). Tai yra informacija apie juridinių vienetų kontrolę ir nuosavybę ir apie
statistinį vienetą įmonę.
Tolesnis duomenų tvarkymo etapas yra įmonių grupių duomenų parengimas Komisijoje (Eurostate). Komisija (Eurostatas)
perduoda valstybių narių NSI šio duomenų rengimo rezultatus, pateiktus duomenų rinkiniuose, kurie nustatyti šio skirsnio
C ir D dalyse.
2.6. Keitimasis duomenimis apie grupių struktūrų ir tarptautinių įmonių grupių kintamųjų patikslinimus
Atliekant įmonių grupių struktūrų patikslinimus, NSI perduoda duomenų rinkinius su informacija apie trūkstamus ar
netinkamai nustatytus santykius, įskaitant konfidencialumą nurodančias žymas. Šių duomenų rinkinių formatas yra toks
pat kaip šio skirsnio 2.3 punkte nustatyto duomenų rinkinio, kuriame pateikiama informacija apie santykius.
NSI perduoda Komisijai (Eurostatui) toliau nurodytą duomenų rinkinį su tarptautinių įmonių grupių identifikavimo
informacija, kai bendrasis įmonių grupės sprendimų priėmimo centras yra tos valstybės narės teritorijoje.
Duomenų rinkinys, kuriame pateikiama registrui „EuroGroups“ skirta informacija apie įmonių grupes
IDENTIFIKAVIMAS

2.1

Iš dalies sąlyginiai

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai).
Sąlyginiai duomenys – EGR identifikacinis numeris,
jeigu įmonių grupė yra tarptautinė.
Įmonių grupės pavadinimas, tarptautinių įmonių
grupių atveju – pavadinimas EGR registre

2.3

2.4

Neprivalomi

Trumpas įmonių grupės apibūdinimas

2.5

Neprivalomi

Įmonių grupės interneto svetainės adresas

2.6

Juridinio vieneto, kuris yra bendrasis įmonių grupės
sprendimų priėmimo centras, identifikacinis nume
ris. Tuo atveju, kai bendrasis grupės sprendimų priė
mimo centras yra nerezidentas, – jo EGR identifika
cinis numeris. Fizinių asmenų, kurie nėra ekono
minės veiklos vykdytojai, gyvenamoji šalis turi būti
nurodyta 2.10a punkte.

2.7

Bendrojo grupės sprendimų priėmimo centro regist
racijos šalis, jeigu jis nėra rezidentas EGR registra
cijos šalyje
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Tarptautinei grupei vadovaujančio juridinio vieneto
identifikacinis numeris. Tuo atveju, kai tarptautinei
grupei vadovauja nerezidentas, – jo EGR identifika
cinis numeris. Fizinių asmenų, kurie nėra ekono
minės veiklos vykdytojai, gyvenamoji šalis turi būti
nurodyta 2.10a punkte.

2.10

Neprivalomi

Tarptautinei grupei vadovaujančio vieneto registra
cijos šalis, pašto ir elektroninio pašto adresai ir,
jeigu jis nėra rezidentas, jo EGR registracijos šalis

2.10a

Sąlyginiai

Galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto gyve
namoji šalis, jeigu kontroliuojantis vienetas yra
fizinis asmuo, kuris nėra ekonominės veiklos vykdy
tojas

STRATIFIKACINIAI
PARA 2.14
METRAI IR EKONOMINIAI
KINTAMIEJI

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 2
skaitmenų lygmeniu, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR pagrindinės veiklos kodas

2.15

Neprivalomi

Įmonių grupės nepagrindinės veiklos rūšys NACE 2
skaitmenų lygmeniu, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR nepagrindinės veiklos kodas

2.16

Sąlyginiai

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius įmonių grupėje, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR registre nurodytas darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius

2.17

Sąlyginiai

Įmonių grupės grynoji apyvarta (ir valiuta), o jeigu
tai tarptautinė grupė – EGR registre nurodyta
grynoji apyvarta (ir valiuta)

2.18

Sąlyginiai

Įmonių grupės visas turtas (ir valiuta), o jeigu tai
tarptautinė grupė – EGR registre nurodytas visas
turtas (ir valiuta)

2.19

Neprivalomi

Šalys, kuriose yra įmonės nerezidentės ar vietiniai
vienetai, o tarptautinės grupės atveju – EGR regist
racijos šalys

2.7. Keitimasis duomenimis apie netinkamai nustatytus ir į taikymo sritį neįeinančius juridinius vienetus rezidentus
NSI gali perduoti Komisijai (Eurostatui) informaciją apie netinkamai nustatytus ar į taikymo sritį neįeinančius juridinius
vienetus rezidentus bet kuriuo registro „EuroGroups“ proceso metu. NSI perduoda toliau nurodytus duomenų rinkinius su
tokių juridinių vienetų identifikavimo informacija.
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Duomenų rinkinys, kuriame pateikiama registrui „EuroGroups“ skirta informacija apie netinkamai nustatytus juridinius
vienetus
IDENTIFIKAVIMAS

1.1

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
(įskaitant EGR identifikacinį numerį, kai tai svarbu
EGR)

Duomenų rinkinys, kuriame pateikiama registrui „EuroGroups“ skirta informacija apie juridinius vienetus, neįeinančius į
taikymo sritį
IDENTIFIKAVIMAS

1.1

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
(įskaitant EGR identifikacinį numerį, kai tai svarbu
EGR)

2.8. Įvairių šaltinių duomenų susiejimas ir galutinis tarptautinių įmonių grupių duomenų parengimas
Tolesnis duomenų tvarkymo proceso etapas yra iš įvairių valstybių narių gautos informacijos apie santykius ir įmonių
grupes centralizuotas susiejimas Komisijoje (Eurostate). Paskutinis duomenų tvarkymo proceso etapas yra įmonių grupių
duomenų galutinis parengimas Komisijoje (Eurostate).
Ciklo pabaigoje Komisija (Eurostatas) galutinio įmonių grupių duomenų rengimo rezultatus perduoda NSI. Komisija
(Eurostatas) perduoda duomenis NSI šio skirsnio C ir D dalyse nustatytuose duomenų rinkiniuose.
B DALIS

Reglamento (ES) 2019/2152 IV priedo 3.3 punkte išvardytų kintamųjų duomenų rinkiniai, kuriuos Komisija
(Eurostatas) perduoda NSI juridinių vienetų identifikavimo tikslu
Komisija (Eurostatas) NSI prašymu perduoda identifikavimo rezultatus, gautus naudojantis EGR registro identifikavimo
paslauga, kompetentingiems darbuotojams, prisidedantiems rengiant EGR registrą, toliau nurodytame duomenų rinkinyje
su konfidencialumą nurodančiomis žymomis.
Duomenų rinkinys su NSI skirta informacija apie juridinius vienetus, gauta naudojantis EGR registro identifikavimo
paslauga
IDENTIFIKAVIMAS

1.1

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
(įskaitant EGR identifikacinį numerį, kai tai svarbu
EGR)

1.2

Pavadinimas

1.3

Adresas (išsamiausi adreso duomenys, įskaitant
pašto kodą)

1.4

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

Neprivalomi

Telefono numeris, elektroninio pašto adresas, inter
neto svetainė ir informacija, teikianti galimybę rinkti
duomenis elektroninėmis priemonėmis

1.5

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas
arba, jei jo nėra, kitas identifikacinis numeris admi
nistracinėse sistemose

1.6

Juridinio asmens įsteigimo data arba fizinio asmens
oficialaus pripažinimo ekonominės veiklos vykdy
toju data

1.7

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą
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Teisinė forma

C DALIS

Reglamento (ES) 2019/2152 IV priedo 2 dalyje išvardytų kintamųjų duomenų rinkiniai, Komisijos (Eurostato)
perduodami NSI ir centriniams bankams tuo tikslu, kad būtų naudojamasi registru „EuroGroups“, kaip nurodyta
Reglamento (ES) 2019/2152 8 straipsnio 4 dalyje
Komisija (Eurostatas) vien statistikos tikslais perduoda valstybių narių NSI toliau nurodytų kintamųjų duomenis, su
konfidencialumą nurodančiomis žymomis, dėl tarptautinių įmonių grupių ir jas sudarančių vienetų, kai bent vienas
grupės juridinis vienetas yra tos valstybės narės teritorijoje.
Komisija (Eurostatas) gali vien statistikos tikslais perduoti nacionaliniams centriniams bankams ir Europos Centriniam
Bankui toliau nurodytų kintamųjų duomenis, su konfidencialumą nurodančiomis žymomis, dėl tarptautinių įmonių
grupių ir jas sudarančių vienetų, jeigu NSI duoda aiškų leidimą perduoti tuos duomenis ir, tuo atveju, kai duomenys
perduodami nacionaliniam centriniam bankui, bent vienas tarptautinės įmonių grupės juridinis vienetas yra to naciona
linio centrinio banko valstybės narės teritorijoje.
1. JURIDINIAI VIENETAI
IDENTIFIKAVIMAS

1.1

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
(įskaitant EGR identifikacinį numerį, kai tai svarbu
EGR)

1.2

Pavadinimas

1.3

Adresas (išsamiausi adreso duomenys, įskaitant
pašto kodą)

1.4

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
METRAI

Neprivalomi

1.5

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas
arba, jei jo nėra, kitas identifikacinis numeris admi
nistracinėse sistemose

1.6

Juridinio asmens įsteigimo data arba fizinio asmens
oficialaus pripažinimo ekonominės veiklos vykdy
toju data

1.7

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

PARA 1.8

Teisinė forma

1.9

RYŠIAI SU ĮMONE

Telefono numeris, elektroninio pašto adresas, inter
neto svetainė ir informacija, teikianti galimybę rinkti
duomenis elektroninėmis priemonėmis

Juridinis veiklos statusas

1.10

Sąlyginiai

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A
priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme

1.11

Neprivalomi

Pažymėti specialiosios paskirties vienetus Regla
mento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 skyriaus
2.17–2.20 punktų prasme

1.12

Sąlyginiai

Įmonės (-ių) (3.1), kuriai (-ioms) priklauso atitin
kamas vienetas, identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
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1.13

Sąlyginiai

Prisijungimo prie įmonės (-ių) data

1.14

Sąlyginiai

Atsiskyrimo nuo įmonės (-ių) data

RYŠIAI SU KITAIS REGIST
RAIS

RYŠYS SU ĮMONIŲ GRUPE

2020 8 18

Nuoroda į susijusius registrus, kuriuose registruotas
juridinis vienetas ir kurių informaciją galima panau
doti statistikos reikmėms.
1.15

Sąlyginiai

Nuoroda į ES vidaus veiklos vykdytojų registrą ir
nuoroda į muitinės bylas arba į ES išorės veiklos
vykdytojų registrą

1.16

Sąlyginiai

Nuoroda į administracinius bendruosius atpažinties
kodus, nuoroda į balanso duomenis (vienetų,
kuriems privaloma skelbti finansines ataskaitas),
nuoroda į mokėjimų balanso registrą ar tiesioginių
užsienio investicijų registrą ir nuoroda į ūkių
registrą

1.17

Įmonių grupės (2.1), kuriai priklauso atitinkamas
vienetas, identifikacinis numeris

1.18

Prisijungimo prie įmonių grupės data

1.19

Atsiskyrimo nuo įmonių grupės data

VIENETŲ KONTROLĖ

Kontrolės ryšius galima užfiksuoti iš viršaus į apačią
(1.20a, 1.21a, 1.22a) arba iš apačios į viršų (1.20b,
1.21b, 1.22b). Registruojamas tik pirmasis kiek
vieno vieneto tiesioginės ar netiesioginės kontrolės
lygmuo (sujungus šiuos lygmenis galima gauti visą
kontrolės grandinę)
1.20a

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių)
vieneto (-ų) rezidento (-ų) identifikacinis (-iai)
numeris (-iai)

1.20b

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
rezidento identifikacinis numeris

1.21a

Iš dalies sąlyginiai

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio
vieneto (-ų) nerezidento (-ų) registracijos šalis
(-ys), identifikacinis (-iai) numeris (-iai), pavadi
nimas (-ai) ir adresas (-ai). Sąlyginiai duomenys –
EGR identifikacinis (-iai) numeris (-iai).

1.21b

Iš dalies sąlyginiai

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
nerezidento registracijos šalis, identifikacinis nume
ris, pavadinimas ir adresas. Sąlyginiai duomenys –
EGR identifikacinis numeris

1.22a

Sąlyginiai

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių)
vieneto (-ų) nerezidento (-ų) PVM mokėtojo
kodas (-ai)

1.22b

Sąlyginiai

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
nerezidento PVM mokėtojo kodas
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Nuosavybės ryšius galima užfiksuoti iš viršaus į
apačią (1.23a, 1.24a) arba iš apačios į viršų (1.23b,
1.24b). Riba yra 10 % ar didesnė tiesioginės nuosa
vybės dalis.

VIENETŲ NUOSAVYBĖS
RYŠIAI

1.23a

Sąlyginiai

a) Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
b) juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų),
priklausančio (-ių) atitinkamam juridiniam
vienetui, akcijos (%).

1.23b

Sąlyginiai

a) Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
b) juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų),
kuriam (-iems) priklauso atitinkamas juridinis
vienetas, akcijos (%).

1.24a

Sąlyginiai

a) Registracijos šalis (-ys) ir
b) EGR identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
c) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
d) juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų),
priklausančio (-ių) atitinkamam juridiniam
vienetui, akcijos (%), ir
e) akcijų pradžios ir pabaigos datos.

1.24b

Sąlyginiai

a) Registracijos šalis (-ys) ir
b) EGR identifikacinis numeris, taip pat
c) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
d) juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų),
kuriam (-iems) priklauso atitinkamas juridinis
vienetas, akcijos (%), taip pat
e) akcijų pradžios ir pabaigos datos.

2. ĮMONIŲ GRUPĖ
IDENTIFIKAVIMAS

2.1

Iš dalies sąlyginiai

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
Sąlyginiai – EGR identifikacinis numeris, jeigu
įmonių grupė yra tarptautinė.

2.2

Neprivalomi

2.3

Juridinio (-ių) vieneto (-ų), galinčio (-ių) pateikti
tos įmonių grupės duomenis, identifikacinis (-iai)
numeris (-iai)
Įmonių grupės pavadinimas, tarptautinių įmonių
grupių atveju – pavadinimas EGR registre

2.4

Neprivalomi

Trumpas įmonių grupės apibūdinimas

2.5

Neprivalomi

Įmonių grupės interneto svetainės adresas
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2.6

Juridinio vieneto, kuris yra bendrasis įmonių grupės
sprendimų priėmimo centras, identifikacinis nume
ris. Tuo atveju, kai bendrasis grupės sprendimų priė
mimo centras yra nerezidentas, – jo EGR identifika
cinis numeris. Fizinių asmenų, kurie nėra ekono
minės veiklos vykdytojai, gyvenamoji šalis turi būti
nurodyta 2.10a punkte.

2.7

Bendrojo grupės sprendimų priėmimo centro regist
racijos šalis, jeigu jis nėra rezidentas EGR registra
cijos šalyje

2.8

Neprivalomi

2.9

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

2020 8 18

Bendrojo grupės sprendimų priėmimo centro pašto
ir elektroninio pašto adresai
Tarptautinei grupei vadovaujančio juridinio vieneto
identifikacinis numeris. Tuo atveju, kai tarptautinei
grupei vadovauja nerezidentas, – jo EGR identifika
cinis numeris. Fizinių asmenų, kurie nėra ekono
minės veiklos vykdytojai, gyvenamoji šalis turi būti
nurodyta 2.10a punkte.

2.10

Neprivalomi

Tarptautinei grupei vadovaujančio vieneto registra
cijos šalis, pašto ir elektroninio pašto adresai ir,
jeigu jis nėra rezidentas, jo EGR registracijos šalis

2.10a

Sąlyginiai

Galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto gyve
namoji šalis, jeigu kontroliuojantis vienetas yra
fizinis asmuo, kuris nėra ekonominės veiklos vykdy
tojas

2.12

Įmonių grupės veiklos pradžios data

2.13

Įmonių grupės veiklos pabaigos data

STRATIFIKACINIAI
PARA 2.14
METRAI IR EKONOMINIAI
KINTAMIEJI

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 2
skaitmenų lygmeniu, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR pagrindinės veiklos kodas

2.15

Neprivalomi

Įmonių grupės nepagrindinės veiklos rūšys NACE 2
skaitmenų lygmeniu, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR nepagrindinės veiklos kodas

2.16

Sąlyginiai

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius įmonių grupėje, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR registre nurodytas darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius

2.17

Sąlyginiai

Įmonių grupės grynoji apyvarta (ir valiuta), o jeigu
tai tarptautinė grupė – EGR registre nurodyta
grynoji apyvarta (ir valiuta)
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2.18

Sąlyginiai

Įmonių grupės visas turtas (ir valiuta), o jeigu tai
tarptautinė grupė – EGR registre nurodytas visas
turtas (ir valiuta)

2.19

Neprivalomi

Šalys, kuriose yra įmonės nerezidentės ar vietiniai
vienetai, o tarptautinės grupės atveju – EGR regist
racijos šalys

3. ĮMONĖ
IDENTIFIKAVIMAS

3.1

Iš dalies sąlyginiai

Identifikacinis numeris
Sąlyginiai – EGR identifikacinis numeris, kai įmonė
užregistruota EGR registre

3.2

Neprivalomi

3.3
3.4

Juridinio (-ių) vieneto (-ų), galinčio (-ių) pateikti
tos įmonės duomenis, identifikacinis numeris
Pavadinimas

Neprivalomi

Pašto, elektroninio pašto ir interneto svetainės adre
sai

RYŠYS SU KITAIS VIENETAIS 3.5

Įmonę sudarančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
identifikacinis (-iai) numeris (-iai)

3.6

Įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė, identifika
cinis numeris

3.7

Veiklos pradžios data

3.8

Veiklos visiško nutraukimo data

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
PARA 3.9
METRAI IR EKONOMINIAI
KINTAMIEJI
3.10

Pagrindinės veiklos kodas NACE 4 skaitmenų
lygmeniu
Sąlyginiai

Nepagrindinės veiklos rūšys, jeigu yra, NACE 4
skaitmenų lygmeniu.

3.11

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius

3.12

Darbuotojų skaičius

3.13

Neprivalomi

3.14
3.15

3.16

Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo
laiką, skaičius
Grynoji apyvarta, išskyrus nurodytą 3.15 punkte

Neprivalomi

Žemės ūkio, medžioklės ir miškininkystės, žuvinin
kystės, viešojo administravimo ir gynybos, privalo
mojo socialinio draudimo, privačių namų ūkių,
samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organiza
cijų veiklos apyvarta
Institucinis sektorius ir subsektorius, kaip apibrėžta
Reglamente (ES) Nr. 549/2013
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D DALIS

Reglamento (ES) 2019/2152 IV priedo 2 dalyje išvardytų kintamųjų duomenų rinkiniai, kuriuos Komisija
(Eurostatas) perduoda NSI registro „EuroGroups“ pildymo tikslu
Siekiant užtikrinti registro „EuroGroups“ pildymo efektyvumą ir aukštą kokybę, Komisija (Eurostatas) perduoda kompe
tentingiems prie registro „EuroGroups“ pildymo prisidedantiems NSI darbuotojams toliau nurodytų kintamųjų duomenis,
su konfidencialumą nurodančiomis žymomis, dėl tarptautinės įmonių grupės, įskaitant ją sudarančius vienetus.
1. JURIDINIAI VIENETAI
IDENTIFIKAVIMAS

1.1

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
(įskaitant EGR identifikacinį numerį, kai tai svarbu
EGR)

1.2

Pavadinimas

1.3

Adresas (išsamiausi adreso duomenys, įskaitant
pašto kodą)

1.4

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
METRAI

Neprivalomi

1.5

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas
arba, jei jo nėra, kitas identifikacinis numeris admi
nistracinėse sistemose

1.6

Juridinio asmens įsteigimo data arba fizinio asmens
oficialaus pripažinimo ekonominės veiklos vykdy
toju data

1.7

Data, kurią juridinis vienetas nutraukė veiklą

PARA 1.8

Teisinė forma

1.9

RYŠIAI SU ĮMONE

Telefono numeris, elektroninio pašto adresas, inter
neto svetainė ir informacija, teikianti galimybę rinkti
duomenis elektroninėmis priemonėmis

Juridinis veiklos statusas

1.10

Sąlyginiai

Pažymėti filialus Reglamento (ES) Nr. 549/2013 A
priedo 18 skyriaus 18.12 punkto prasme

1.11

Neprivalomi

Pažymėti specialiosios paskirties vienetus Regla
mento (ES) Nr. 549/2013 A priedo 2 skyriaus
2.17–2.20 punktų prasme

1.12

Sąlyginiai

Įmonės (-ių) (3.1), kuriai (-ioms) priklauso atitin
kamas vienetas, identifikacinis (-iai) numeris (-iai)

1.13

Sąlyginiai

Prisijungimo prie įmonės (-ių) data

1.14

Sąlyginiai

Atsiskyrimo nuo įmonės (-ių) data

RYŠIAI SU KITAIS REGIST
RAIS

Nuoroda į susijusius registrus, kuriuose registruotas
juridinis vienetas ir kurių informaciją galima panau
doti statistikos reikmėms:
1.15

Sąlyginiai

Nuoroda į ES vidaus veiklos vykdytojų registrą ir
nuoroda į muitinės bylas arba į ES išorės veiklos
vykdytojų registrą
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1.16

RYŠYS SU ĮMONIŲ GRUPE

Sąlyginiai
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Nuoroda į administracinius bendruosius atpažinties
kodus, nuoroda į balanso duomenis (vienetų,
kuriems privaloma skelbti finansines ataskaitas),
nuoroda į mokėjimų balanso registrą ar tiesioginių
užsienio investicijų registrą ir nuoroda į ūkių
registrą

1.17

Įmonių grupės (2.1), kuriai priklauso atitinkamas
vienetas, identifikacinis numeris

1.18

Prisijungimo prie įmonių grupės data

1.19

Atsiskyrimo nuo įmonių grupės data

VIENETŲ KONTROLĖ

Kontrolės ryšius galima užfiksuoti iš viršaus į apačią
(1.20a, 1.21a, 1.22a) arba iš apačios į viršų (1.20b,
1.21b, 1.22b). Registruojamas tik pirmasis kiek
vieno vieneto tiesioginės ar netiesioginės kontrolės
lygmuo (sujungus šiuos lygmenis galima gauti visą
kontrolės grandinę)
1.20a

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių)
vieneto (-ų) rezidento (-ų) identifikacinis (-iai)
numeris (-iai)

1.20b

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
rezidento identifikacinis numeris

1.21a

Iš dalies sąlyginiai

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio
vieneto (-ų) nerezidento (-ų) registracijos šalis
(-ys), identifikacinis (-iai) numeris (-iai), pavadi
nimas (-ai) ir adresas (-ai). Sąlyginiai duomenys –
EGR identifikacinis (-iai) numeris (-iai).

1.21b

Iš dalies sąlyginiai

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
nerezidento registracijos šalis, identifikacinis nume
ris, pavadinimas ir adresas. Sąlyginiai duomenys –
EGR identifikacinis numeris

1.22a

Sąlyginiai

Juridinio vieneto kontroliuojamo (-ų) juridinio (-ių)
vieneto (-ų) nerezidento (-ų) PVM mokėtojo
kodas (-ai)

1.22b

Sąlyginiai

Juridinį vienetą kontroliuojančio juridinio vieneto
nerezidento PVM mokėtojo kodas
Nuosavybės ryšius galima užfiksuoti iš viršaus į
apačią (1.23a, 1.24a) arba iš apačios į viršų (1.23b,
1.24b). Riba yra 10 % ar didesnė tiesioginės nuosa
vybės dalis.

VIENETŲ NUOSAVYBĖS
RYŠIAI

1.23a

Sąlyginiai

a) Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
b) juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų),
priklausančio (-ių) atitinkamam juridiniam
vienetui, akcijos (%).
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1.23b

Sąlyginiai
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a) Identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
b) juridinio (-ių) vieneto (-ų) rezidento (-ų),
kuriam (-iems) priklauso atitinkamas juridinis
vienetas, akcijos (%).

1.24a

Sąlyginiai

a) Registracijos šalis (-ys) ir
b) EGR identifikacinis (-iai) numeris (-iai) ir
c) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
d) juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų),
priklausančio (-ių) atitinkamam juridiniam
vienetui, akcijos (%), ir
e) akcijų pradžios ir pabaigos datos.

1.24b

Sąlyginiai

a) Registracijos šalis (-ys) ir
b) EGR identifikacinis numeris, taip pat
c) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) ir PVM mokėtojo
kodas (-ai), ir
d) juridinio (-ių) vieneto (-ų) nerezidento (-ų),
kuriam (-iems) priklauso atitinkamas juridinis
vienetas, akcijos (%), taip pat
e) akcijų pradžios ir pabaigos datos.

2. ĮMONIŲ GRUPĖ
IDENTIFIKAVIMAS

2.1

Iš dalies sąlyginiai

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
Sąlyginiai – EGR identifikacinis numeris, jeigu
įmonių grupė yra tarptautinė

2.2

Neprivalomi

2.3

Juridinio (-ių) vieneto (-ų), galinčio (-ių) pateikti
tos įmonių grupės duomenis, identifikacinis numeris
Įmonių grupės pavadinimas, tarptautinių įmonių
grupių atveju – pavadinimas EGR registre

2.4

Neprivalomi

Trumpas įmonių grupės apibūdinimas

2.5

Neprivalomi

Įmonių grupės interneto svetainės adresas

2.6

Juridinio vieneto, kuris yra bendrasis įmonių grupės
sprendimų priėmimo centras, identifikacinis nume
ris. Tuo atveju, kai bendrasis grupės sprendimų priė
mimo centras yra nerezidentas, – jo EGR identifika
cinis numeris. Fizinių asmenų, kurie nėra ekono
minės veiklos vykdytojai, gyvenamoji šalis turi būti
nurodyta 2.10a punkte.

2.7

Bendrojo grupės sprendimų priėmimo centro regist
racijos šalis, jeigu jis nėra rezidentas EGR registra
cijos šalyje
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2.8

Neprivalomi

Bendrojo grupės sprendimų priėmimo centro pašto,
elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai

Tarptautinei grupei vadovaujančio juridinio vieneto
identifikacinis numeris. Tuo atveju, kai tarptautinei
grupei vadovauja nerezidentas, – jo EGR identifika
cinis numeris. Fizinių asmenų, kurie nėra ekono
minės veiklos vykdytojai, gyvenamoji šalis turi būti
nurodyta 2.10a punkte.

2.9

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI
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2.10

Neprivalomi

Tarptautinei grupei vadovaujančio vieneto registra
cijos šalis, pašto ir elektroninio pašto adresai ir,
jeigu jis nėra rezidentas, jo EGR registracijos šalis

2.10a

Sąlyginiai

Galutinio kontroliuojančio institucinio vieneto gyve
namoji šalis, jeigu kontroliuojantis vienetas yra
fizinis asmuo, kuris nėra ekonominės veiklos vykdy
tojas

2.12

Įmonių grupės veiklos pradžios data

2.13

Įmonių grupės veiklos pabaigos data

STRATIFIKACINIAI
PARA 2.14
METRAI IR EKONOMINIAI
KINTAMIEJI

Įmonių grupės pagrindinės veiklos kodas NACE 2
skaitmenų lygmeniu, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR pagrindinės veiklos kodas

2.15

Neprivalomi

Įmonių grupės nepagrindinės veiklos rūšys NACE 2
skaitmenų lygmeniu, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR nepagrindinės veiklos kodas

2.16

Sąlyginiai

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius įmonių grupėje, o jeigu tai tarptautinė grupė –
EGR registre nurodytas darbuotojų ir savarankiškai
dirbančių asmenų skaičius

2.17

Sąlyginiai

Įmonių grupės grynoji apyvarta (ir valiuta), o jeigu
tai tarptautinė grupė – EGR registre nurodyta
grynoji apyvarta (ir valiuta)

2.18

Sąlyginiai

Įmonių grupės visas turtas (ir valiuta), o jeigu tai
tarptautinė grupė – EGR registre nurodytas visas
turtas (ir valiuta)

2.19

Neprivalomi

Šalys, kuriose yra įmonės nerezidentės ar vietiniai
vienetai, o tarptautinės grupės atveju – EGR regist
racijos šalys
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3. ĮMONĖ
IDENTIFIKAVIMAS

3.1

Iš dalies sąlyginiai

Identifikacinis (-iai) numeris (-iai)
Sąlyginiai – EGR identifikacinis numeris, kai įmonė
užregistruota EGR registre

3.2

Neprivalomi

3.3
3.4

Juridinio (-ių) vieneto (-ų), galinčio (-ių) pateikti
tos įmonės duomenis, identifikacinis numeris
Pavadinimas

Neprivalomi

Pašto, elektroninio pašto ir interneto svetainės adre
sai

RYŠYS SU KITAIS VIENETAIS 3.5

Įmonę sudarančio (-ių) juridinio (-ių) vieneto (-ų)
identifikacinis (-iai) numeris (-iai)

3.6

Įmonių grupės, kuriai priklauso įmonė, identifika
cinis numeris

3.7

Veiklos pradžios data

3.8

Veiklos visiško nutraukimo data

DEMOGRAFINIAI ĮVYKIAI

STRATIFIKACINIAI
PARA 3.9
METRAI IR EKONOMINIAI
KINTAMIEJI
3.10

Pagrindinės veiklos kodas NACE 4 skaitmenų
lygmeniu
Sąlyginiai

Nepagrindinės veiklos rūšys, jeigu yra, NACE 4
skaitmenų lygmeniu

3.11

Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų skai
čius

3.12

Darbuotojų skaičius

3.13

Neprivalomi

3.14
3.15

3.16

Darbuotojų, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo
laiką, skaičius
Grynoji apyvarta, išskyrus nurodytą 3.15 punkte

Neprivalomi

Žemės ūkio, medžioklės ir miškininkystės, žuvinin
kystės, viešojo administravimo ir gynybos, privalo
mojo socialinio draudimo, privačių namų ūkių,
samdančių darbininkus, ir ekstrateritorinių organiza
cijų veiklos apyvarta
Institucinis sektorius ir subsektorius, kaip apibrėžta
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