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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) 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio
statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 291), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES)
Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).
Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pateikia visų teisinių ir nuosavybės formų įmonės, vykdančios
pramoninę veiklą.
Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie produkcijos
apimties pasikeitimus, jų mėnesinius pokyčius, produkcijos ir paslaugų apimties
pasiskirstymą pagal Lietuvos ir ne Lietuvos rinkas, euro zonos ir ne euro zonos šalis,
dirbtų valandų skaičiaus, dirbančių asmenų skaičiaus, algų ir atlyginimų pokyčius.
22 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus informaciniame pranešime;
mėnesiniame leidinyje „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“;
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 PRAMONĖS ĮMONĖS VEIKLOS STATISTINEI ATASKAITAI
P-11 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės) (toliau – ataskaita P-11) I
skyrius „Pardavimas ir paslaugos“:
1.1. Pardavimas ir paslaugos (01 eil.) – pardavimo pajamos (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio
ir akcizų), gaunamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį. Neįtraukiamos
pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės ir investicinės veiklos, už nuomą,
pagautė ir kt.
1.2. Euro zonos šalys (012 eil.) – ekonominės ir pinigų sąjungos šalys, turinčios bendrą valiutą –
eurą: Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Malta,
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vokietija.
1.3. Ne euro zonos šalys (013 eil.) – Europos Sąjungos šalys – Bulgarija, Čekija, Danija, Jungtinė
Karalystė, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Švedija, Vengrija, neturinčios bendros valiutos – euro, bei ne
Europos Sąjungos šalys (trečiosios šalys).
1.4. Pramoninės veiklos pardavimas ir paslaugos (02 eil.) – įmonės pagamintų gaminių
pardavimas ir atliktų pramoninių darbų vertė. Tai pajamos, kurias įmonė gavo arba gaus už atliktą darbą
(paslaugą). Įmonės pagamintų gaminių pardavimas skaičiuojamas parduotų gaminių kiekį dauginant iš kainos,
galiojusios pardavimo metu. Jeigu įmonė gamyboje naudoja žaliavas ir medžiagas, gautas iš užsakovo, už
kurias nemoka, tai 02 eilutėje nurodoma vertė, kurią įmonė gavo už atliktą darbą. Įmonė, turinti medžiagų
bei žaliavų ir pusgaminių, tačiau pati negaminanti, o turimas medžiagas bei žaliavas ir pusfabrikačius
perduodanti gaminti produkciją susitarimo pagrindu Lietuvos teritorijoje esančioms įmonėms ir parduodanti
kitų įmonių pagamintą produkciją savo vardu, į parduotos produkcijos apimtį (02 eilutė) įskaito visą
produkcijos vertę.
1.5. Akcizas, apskaičiuotas parduotai pramonės produkcijai (03 eil.) – akcizas, apskaičiuotas
pramoninės veiklos pardavimo vertei.
1.6. Užsakovo medžiagų ir žaliavų, skirtų perdirbti, vertė (04 eil.) – žaliavų, medžiagų bei
pusfabrikačių, kurių įmonė neperka (nemoka už jas), o gauna nemokamai iš užsakovo, vertė (sąlyginė vertė,
jeigu tikroji vertė nežinoma). Pildo įmonės, kurios teikia duomenis ataskaitos Įmonės pramoninių gaminių
gamyba P-12 II skyriuje.
2. Ataskaitos P-11 II skyrius „Samdomųjų darbuotojų dirbtų valandų skaičius“ (06 eil.) – per
ataskaitinį ketvirtį samdomųjų darbuotojų dirbtų valandų įmonėje suma. Įskaičiuojamos visos per darbo
dieną dirbtos valandos, įskaitant viršvalandžius, darbo laiką naktimis, poilsio ir švenčių dienomis;
pasiruošimo darbui laiką, trumpas pertraukėles; laiką, išbūtą darbo vietoje, bet nedirbtą dėl techninių
nesklandumų, tačiau apmokėtą pagal teisės aktų ar kolektyvinėje sutartyje nustatytą tvarką.
Neįskaičiuojamos valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias faktiškai nebuvo dirbta dėl ligos, streiko,
kasmetinių atostogų; pertraukos pailsėti ir pavalgyti.
__________________
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PAAIŠKINIMAI PRAMONĖS ĮMONĖS VEIKLOS STATISTINĖS ATASKAITOS
P-11 (MĖNESINĖS) 3 PRIEDUI „ĮMONĖS VIENETO PAGAL VEIKLOS RŪŠĮ“ PILDYTI
1. Įmonės vienetas pagal veiklos rūšį yra vienos rūšies ekonominę veiklą vykdantis vienetas
arba jo dalis.
Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės) 3 priedą pildo tik tos įmonės, kurios
gavo atskirą Lietuvos statistikos departamento pranešimą. Priedai pildomi atskirai pagal kiekvieną veiklos
rūšį.
2. Pramonės įmonės veiklos statistinės ataskaitos P-11 (mėnesinės) 3 priedas „Įmonės vieneto
pagal veiklos rūšį“ (toliau – priedas) I skyrius „Pardavimas ir paslaugos“:
2.1. Pardavimas ir paslaugos (01 eil.) – įmonės vieneto pagal veiklos rūšį pardavimo pajamos
(neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų), gaunamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas per
ataskaitinį laikotarpį. Neįtraukiamos pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės ir
investicinės veiklos, už nuomą, pagautė ir kt.
2.2. Euro zonos šalys (012 eil.) – ekonominės ir pinigų sąjungos šalys, turinčios bendrą valiutą –
eurą: Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Malta,
Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Vokietija.
2.3. Ne euro zonos šalys (013 eil.) – Europos Sąjungos šalys – Bulgarija, Čekija, Danija, Jungtinė
Karalystė, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Švedija, Vengrija, neturinčios bendros valiutos – euro, bei
ne Europos Sąjungos šalys (trečiosios šalys).
3. Priedo II skyrius „Dirbantieji, dirbtos valandos, algos ir atlyginimai“:
3.1. Dirbančių asmenų skaičius (03 eil.) – pagal darbo sutartis (įskaitant sezonines) dirbantys
darbuotojai, kuriems įmonė moka atlyginimą; nemokamai dirbantys savininkai, šeimos nariai; dirbantys ne
visą darbo dieną arba savaitę; laikinai nedirbantys asmenys (kai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos,
dėl ligos, atostogų, streiko). Neįskaičiuojami asmenys, atliekantys privalomąją karo tarnybą.
3.2. Samdomųjų darbuotojų dirbtos valandos (04 eil.) – per ataskaitinį ketvirtį samdomųjų
darbuotojų faktiškai dirbtų valandų įmonės vienete pagal veiklos rūšį suma. Įskaičiuojamos visos per darbo
dieną dirbtos valandos, įskaitant viršvalandžius, darbo laiką naktimis, poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo
darbui laiką, trumpas pertraukėles; laiką, išbūtą darbo vietoje, bet nedirbtą dėl techninių nesklandumų, tačiau
apmokėtą pagal teisės aktų ar kolektyvinėje sutartyje nustatytą tvarką. Neįskaičiuojamos valandos, už kurias
sumokėta, bet per kurias faktiškai nebuvo dirbta dėl ligos, streiko, kasmetinių atostogų.
3.3. Algos ir atlyginimai (05 eil.) – visų rūšių apskaičiuotas darbo užmokestis pinigais arba natūra,
mokamas už darbą per ataskaitinį ketvirtį visiems į mokėjimo žiniaraštį įrašytiems asmenims. Įskaičiuojamas
darbo užmokestis, įvairios priemokos pinigais arba natūra: pašalpos, išeitinės išmokos, piniginės dovanos,
premijos, kompensacijos, priedai, komandiruočių dienpinigiai. Neįskaičiuojamos darbdavio mokamos
socialinio draudimo įmokos, lėšos, skirtos įrangai, darbiniams drabužiams pirkti, įvairiems kursams,
mokymams; komandiruotėms skirtos lėšos (kelionė, apgyvendinimas), pašalpos iš Valstybinio socialinio
draudimo fondo lėšų laikino nedarbingumo atveju (liga, nėštumo ir gimdymo bei vaikui prižiūrėti iki jam
sueis treji metai atostogos).
__________________

