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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas.
Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pateikia juridiniai asmenys, dėl kurių gamybinės veiklos susidaro
juodųjų arba spalvotųjų metalų laužas ir atliekos, taip pat juridiniai asmenys, naudojantys,
perdirbantys juoduosius arba spalvotuosius metalus, superkantys juodųjų arba spalvotųjų
metalų laužą ir jų atliekas realizuoti arba produkcijai gaminti.
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie susidariusį
produkcijai gaminti ir kitiems tikslams sunaudotą juodųjų (plieno ir ketaus) ir spalvotųjų
(vario, bronzos, žalvario, aliuminio, švino, cinko, alavo, nikelio ir kt.) metalų laužo
kiekį.
Birželio 16 d. Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

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 METALŲ LAUŽO STATISTINEI ATASKAITAI MI-05 (METINEI)
PILDYTI
1. Metalų laužo statistinės ataskaitos MI-05 (metinės) (toliau – ataskaita) 02 eilutėje (Susidarė
gamyboje) nurodomas juodųjų ar spalvotųjų metalų laužas ir atliekos, susidarančios mechaniškai apdirbant
metalus, gaminant liejinius, pjaustant metalus elektrolankiniu ir kitais būdais, statybos ir montavimo
darbuose, gaminant metalines konstrukcijas ir gelžbetoninius gaminius, galvaniškai ar kitu būdu dengiant
detales, atliekant elektros montavimo darbus, ruošiant supirktą juodųjų ar spalvotųjų metalų laužą ir atliekas
realizuoti ir pan. Šioje eilutėje nurodomas gaminant nustatytas ir nurašytas (nepanaudotas) detalių brokas.
2. Ataskaitos 03 eilutėje (Amortizacinis laužas) nurodomas juodųjų arba spalvotųjų metalų laužas, susidaręs po kapitalinio ir einamojo remonto bei likvidavus ilgalaikį materialųjį turtą. Taip pat nurodomos į
laužą atiduotos metalinės formos, padėklai, velenėliai ir kita technologinė įranga, įrankiai, įtaisai,
inventorius, kristalizatorių, katalizatorių ir cheminių reaktyvų laužas. Šioje eilutėje nurodomi panaudoti
spaudmenys pagal švino ir alavo svorį, švinas, kadmis ir nikelis iš išeikvotų akumuliatorių.
3. Ataskaitos 04 eilutėje (Kiti šaltiniai) nurodomas įmonės teritorijoje surinktas laužas: ne gamybiniuose padaliniuose, metalas nuo pakuočių, į laužą nurašyti nesumontuoti įrenginiai, gamybinės paskirties
gaminiai, pusfabrikačiai ir kt.
4. Ataskaitos 07 eilutėje (Importuota iš kitų ir įvežta iš Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių) metalų
laužas laikomas importuotas, kai kerta šalies sieną, neatsižvelgiant į tai, ar buvo atliktos muitinės procedūros, ar
ne.
5. Ataskaitos 08 eilutėje (Panaudota (produkcijai gaminti, remontui ir kt. reikmėms) nurodomas
produkcijai gaminti, bandomiesiems darbams, remontui ir kitoms eksploatacinėms reikmėms sunaudotas
metalo laužas.
6. Ataskaitos 10 eilutėje (Eksportuota į kitas ir išvežta į ES šalis) metalų laužas laikomas
eksportuotas, kai kerta šalies sieną, neatsižvelgiant į tai, ar buvo atliktos muitinės procedūros, ar ne.
7. Metalų laužo kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą pateikti lentelėje:
METALŲ LAUŽO NOMENKLATŪRA
Laužas
Plieno laužas
Ketaus laužas
Vario laužas
Bronzos laužas
Žalvario laužas
Aliuminio laužas
Švino laužas
Cinko laužas
Alavo laužas
Nikelio laužas

Matavimo vnt.
t
t
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą
7204.21; 7204.29; 7204.30; 7204.41; 7204.49; 7204.50
7204.10
7404.00.10
7404.00.99
7404.00.91
7602
7802
7902
8002
7503

