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INFORMACIJA DĖL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ PASLAUGŲ KAINŲ
STATISTINIO TYRIMO (STATISTINĖ ATASKAITA KA-04 (KETVIRTINĖ)
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl
Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB,
Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos
Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos
ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos
programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL
2015 L 123, p. 90).
1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio
statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, 291 p.), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos (ES) reglamentu Nr. 461/2012
(OL 2012 L 142, 26 p.).
STATISTINIO
Atrankinis statistinis tyrimas.
TYRIMO RŪŠIS, Tyrimo apimtis – statistinę ataskaitą pildo juridiniai vienetai, teikiantys paslaugas ūkio
APIMTIS IR
subjektams.
TIKSLAS
Tiriamasis laikotarpis – ataskaitinio ketvirčio mėnesiai.
Statistinio tyrimo tikslas – surinktų statistinių duomenų apie kainas pagrindu skaičiuoti
paslaugų kainų indeksus, kuriais išmatuojami paslaugų kainų pokyčiai. Kainų indeksai
reikalingi makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis kainomis skaičiuoti,
ekonomikos raidai analizuoti, prognozėms rengti.
STATISTINĖS
78 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus – informaciniame pranešime „Ūkio subjektams
INFORMACIJOS suteiktų paslaugų kainų pokyčiai“;
PASKELBIMO statistikos leidinyje „Lietuvos statistikos metraštis“;
LAIKAS IR
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
TEISINIS
PAGRINDAS

VIETA
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
PAREIGA
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
TVARKOS
PAŽEIDIMAS

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų
programai įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios
statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika
susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“
____________________
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PAAIŠKINIMAI ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ PASLAUGŲ KAINŲ STATISTINEI
ATASKAITAI KA-04 (KETVIRTINEI) PILDYTI
1. Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinėje ataskaitoje KA-04 (ketvirtinėje) (toliau –
ataskaita KA-04) kiekvieną ketvirtį pateikiami statistiniai duomenys apie reprezentatyviųjų paslaugų,
atrinktų ir aprašytų Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinėje anketoje KA-03 (metinėje)
(toliau – anketa KA-03), ataskaitinio ketvirčio kiekvieno mėnesio kainas. Paslaugos kainos pateikiamos be
pridėtinės vertės mokesčio.
2. Pagrindinės naudojamos sąvokos:
2.1. Faktinė paslaugos kaina – konkretaus vartotojo faktiškai už suteiktą paslaugą sumokėta kaina.
2.2. Įmonė – gaminantis prekes ir (arba) teikiantis paslaugas organizacinis juridinis vienetas, užsiimantis
viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose ir turintis teisę priimti sprendimus.
2.3. Juridinis vienetas – sąlyginis Europos Sąjungos vienetas, apimantis juridinius asmenis, kurių
egzistavimą pripažįsta įstatymas, nepriklausomai nuo individų ar institucijų, kurie gali juos valdyti ar būti jų
nariais, ir fizinius asmenis, kurie teisėtai užsiima ūkine (ekonomine) veikla.
2.4. Kainos nuolaida – kainos sumažinimas, kurį paslaugos teikėjas suteikia paslaugos gavėjui.
2.5. Paslauga – paslaugos gavėjo (kliento) poreikiams tenkinti skirta veikla, kurią vykdant uždirbamos
pajamos.
2.6. Paslaugos kaina – paslaugos vieneto piniginis įvertinimas, t. y. pinigų kiekis, kurį reikia sumokėti
paslaugos teikėjui už suteiktą paslaugą.
2.7. Paslaugos kainoraščio kaina – paslaugos kaina, nurodyta kainoraštyje.
2.8. Paslaugos modelio kaina – juridinio vieneto apskaičiuota paslaugos pagal pateiktas konkrečias
charakteristikas kaina, nepriklausomai ar paslauga buvo suteikta ar ne.
2.9. Reprezentatyvioji paslauga – kainų statistiniam tyrimui atrinkta paslauga, kurią teikiant gautų
pajamų lyginamoji dalis tam tikrų paslaugų elementariojoje kategorijoje yra didelė, o kainų pokytis –
artimas bendrajam šios elementariosios kategorijos paslaugų kainų pokyčiui.
2.10. Sutartinė paslaugos kaina – periodiškai mokama kaina už paslaugą, numatytą ilgalaikėje
sutartyje.
2.11. Ūkio subjektas – bet kokios teisinės formos juridinis vienetas.
2.12. Vidutinė paslaugos kaina – konkrečios paslaugos, suteiktos tam tikrai vartotojų grupei
skirtingomis kainomis, vidutinė kaina.
3. Ataskaitos KA-04 adreso dalyje įrašomi visi pagrindiniai juridinio vieneto rekvizitai: pavadinimas
arba vardas ir pavardė, įmonės (asmens) kodas, adresas, pagrindinės ekonominės veiklos kodas ir
pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. EVRK 2 red. galite rasti
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt → Klasifikatoriai. Adresas ir ekonominė veikla nurodomi
pirmą kartą teikiant ataskaitą, vėliau – tik tuo atveju, jei jie pasikeitė.
4. Ataskaitos KA-04 I skyriaus pirma, antra, trečia ir ketvirta skiltys užpildomos taip:
4.1. Pirmojoje skiltyje įrašomi tie patys suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų eilės numeriai, kurie
pateikti anketoje KA-03.
4.2. Antrojoje skiltyje nurodyti tie patys suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų grupių kodai kaip ir anketoje
KA-03.
4.3. Trečiojoje skiltyje pateikiami atrinktų reprezentatyviųjų paslaugų aprašymai, kurie buvo nurodyti
anketoje KA-03. Jei pasikeitė atrinktos paslaugos aprašymas ar paslauga daugiau nebeteikiama, patikslintą
teikiamos paslaugos ar naujai atrinktos panašios savo charakteristikomis paslaugos išsamų aprašymą
prašome pateikti ataskaitos trečiame skyriuje „Pastabos“.
4.4. Ketvirtojoje skiltyje pateikiami reprezentatyviųjų paslaugų matavimo vienetai, atitinkantys
pateiktus anketoje KA-03.
5. Ataskaitos KA-04 I skyriaus penktojoje, šeštojoje ir septintojoje skiltyse turi būti įrašytos
reprezentatyviųjų paslaugų ataskaitinio ketvirčio kiekvieno mėnesio kainos.
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Labai svarbu, kad ataskaitoje būtų pateikiama tiksliai tokios pat reprezentatyvios paslaugos kiekvieno
mėnesio kaina, t. y. jos charakteristikos, kainos tipas, teikimo sąlygos būtų tokios pat kiekvieną mėnesį.
Tam, kad būtų teisingai nustatyta kainos kitimo tendencija, turi būti teikiama faktinė paslaugos kaina, t. y.
realiai už paslaugą sumokėta, o ne kainoraštyje nurodyta kaina. Teikiant kainą turi būti atsižvelgiama į
nuolaidas, t. y. teikiama kaina su nuolaidomis. Tačiau tam tikrais atvejais, atsižvelgus į juridinio vieneto
vykdomos veiklos specifiką, leidžiama pasirinkti tinkamiausią, reprezentatyviausią paslaugos kainos tipą,
kuris leistų tiksliausiai parodyti paslaugų kainų pokytį per tam tikrą laikotarpį. Tai gali būti sutartinė kaina,
vidutinė paslaugos kaina, apskaičiuota pagal aritmetinio ar svertinio aritmetinio vidurkio formules,
kainoraščio kaina, paslaugos modelio kaina ir pan. Suderinęs su Lietuvos statistikos departamentu, juridinis
vienetas gali teikti reprezentatyviųjų paslaugų vidutinę mėnesio kainą arba ataskaitinio mėnesio 15 dienos
kainą. Jei 15 diena yra švenčių ar poilsio, pasirenkama artimiausia darbo diena. Jei 15 dieną paslauga
nebuvo teikiama, pasirenkama prieš tai buvusio paskutinio teikimo kaina. Jeigu konkreti paslauga įvairiems
vartotojams teikiama skirtingomis kainomis, geriausia pasirinkti vieną vartotoją, kuriam daugiausia teikiama
konkrečių paslaugų, ir tik tokias kainas teikti ataskaitoje. Jeigu tokio vartotojo pasirinkti neįmanoma, galima
atrinkti pagrindinių vartotojų grupę ir skaičiuoti jiems suteiktų paslaugų vidutinę kainą kaip paprastą
aritmetinį vidurkį.
6. Ataskaitos KA-04 II skyriuje rašomos ataskaitinio ketvirčio, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, kainų
pasikeitimo priežastys. Tais atvejais, kai paslaugos kaina pasikeitė dėl paslaugos kokybės pagerėjimo ar
pablogėjimo, prašome, jeigu įmanoma, nurodyti kiek procentų padidėjo ar sumažėjo kaina dėl minėtos
priežasties.
7. Ataskaitos KA-04 III skyrius skirtas juridinio vieneto pastaboms įrašyti. Šiame skyriuje įrašomi
paslaugų kainas lemiančių charakteristikų pasikeitimai ir visos kitos pastabos, kurias, atsakingo už ataskaitos
pildymą asmens nuomone, tikslinga paminėti. Jeigu kainoms stebėti vietoje buvusios paslaugos pasirinkta
kita, prašome nurodyti priežastį, dėl kurios ji buvo pakeista.
8. Ataskaitos KA-04 IV skyriuje prašome atsakyti į pateiktus klausimus dėl statistinių duomenų skelbimo.
___________________

