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Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas.
Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymas.
Ištisinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo visos naftos gavybos įmonės.
Tiriamasis laikotarpis – ataskaitinio ketvirčio mėnesiai.
Statistinio tyrimo tikslas – surinktų statistinių duomenų pagrindu apskaičiuoti šalyje
išgautos naftos vidutinę pardavimo kainą už kubinį metrą gavybos vietoje kiekvieną
praėjusį mokestinį laikotarpį, t. y. praėjusį kalendorinį ketvirtį.
19 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus 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 IŠGAUTOS NAFTOS VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ KAINŲ STATISTINEI
ATASKAITAI KA-13 (KETVIRTINEI) PILDYTI
1. Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinėje ataskaitoje KA-13 (ketvirtinėje) (toliau –
ataskaita) kiekvieną ketvirtį pateikiami statistiniai duomenys apie išgautos naftos vidutines ataskaitinio
ketvirčio kiekvieno mėnesio kainas už kubinį metrą.
2. Ataskaitos adreso dalyje įrašomi visi pagrindiniai įmonės rekvizitai: įmonės pavadinimas, įmonės
kodas Juridinių asmenų registre, 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 pateikus
ataskaitą, vėliau tik tuo atveju, jei jie pasikeitė.
3. Ataskaitos I skyriuje „Žalios naftos pardavimo kainos“ atskirai turi būti įrašytos Lietuvos ir ne
Lietuvos rinkoje parduotos išgautos naftos vidutinės mėnesinės kainos už kubinį metrą, apskaičiuotos pagal
svertinio aritmetinio vidurkio formulę. Vidutinė mėnesinė kaina pagal svertinio aritmetinio vidurkio formulę
skaičiuojama taip: pardavimo mėnesio kiekvieno sandorio išgautos naftos už kubinį metrą kaina dauginama
iš atitinkamo parduoto naftos kiekio (pagal skirtingus sandorius išgautos naftos kubinio metro kaina gali būti
skirtinga). Gautų verčių suma dalijama iš viso tą mėnesį parduoto išgautos naftos kiekio.
Vidutinės mėnesinės kainos skaičiavimo pavyzdys:
Kiekis, m3

Kaina už m3, EUR

Mėnuo

Sandorio
eil. nr.

Sausis

1

4 445

355

Sausis

2

4 930

345

Sausis

3

3 960

360

Sausis

4

4 040

350

Sausis

5

4 285

330

355 * 4 445 + 345 * 4 930 + 360 * 3 960 + 350 * 4 040 + 330 * 4 285 7 532 475
3
=
= 347,76 (EUR už m )
21 660
4 445 + 4 930 + 3 960 + 4 040 + 4 285
4. Į kainas įskaičiuojamos nuolaidos, subsidijos, įvairios priemokos ir pan., bet išskaičiuojamas pridėtinės
vertės mokestis, akcizai, transportavimo ir draudimo išlaidos.
5. Ataskaitos II skyriuje „Pastabos“ aprašomos kainų pasikeitimo priežastys ir veiksniai, lėmę kainų
pasikeitimą.

