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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).
2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl
verslo struktūros statistikos (OL 2008 L 97, p. 13), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2014 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 446/2014 (OL 2014 L 132, p. 13).
Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo į imtį patekusios visų rūšių įmonės, kurių pagrindinė ekonominė
veikla 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“, yra apskaitos, buhalterijos, audito ir mokesčių konsultacijų paslaugų
teikimas (69.2).
Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie apskaitos,
buhalterijos, audito ir mokesčių konsultacijų paslaugų įmonių pardavimo pajamų
paskirstymą pagal klientų buvimo vietą ir paslaugų (produktų) rūšis. Tam naudojamas
Produktų pagal veiklos rūšis klasifikatorius, patvirtintas 2008 m. balandžio 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 451/2008, nustatančiu naują
statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos
reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (OL 2008 L 145, p. 65), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2014 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1209/2014 (OL 2014
L 336, p. 1).
19 mėn. ataskaitiniams metams pasibaigus informaciniame pranešime „Verslo paslaugų
įmonių pajamų struktūra“,
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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