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INFORMACIJA DĖL SUTEIKTŲ REPREZENTATYVIŲJŲ PASLAUGŲ ATRANKOS
STATISTINĖS ATASKAITOS KA-03 (METINĖS)
TEISINIS PAGRINDAS 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, p. 291 ), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES)
Nr. 461/2012 (OL 2012 L 142, p. 26).
STATISTINIO
Atrankinis statistinis tyrimas.
TYRIMO RŪŠIS,
Statistinio tyrimo apimtis – statistinę ataskaitą pildo juridiniai vienetai, teikiantys
APIMTIS IR TIKSLAS paslaugas ūkio subjektams.

Tiriamasis laikotarpis – t–1 metai (t – ataskaitiniai metai).
Statistinio tyrimo tikslas – gautų statistinių duomenų ir informacijos pagrindu sudaryti
atrinktų kainoms tirti reprezentatyviųjų paslaugų sąrašą, suformuoti svorių sistemą
paslaugų kainų indeksams skaičiuoti.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
PAREIGA

Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, kad juridiniai
asmenys privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
darbų programai įgyvendinti.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
DUOMENŲ
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
KONFIDENCIALUMAS identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai

statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO
TVARKOS
PAŽEIDIMAS

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.“

Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos
statistinės ataskaitos KA-03 (metinės)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI SUTEIKTŲ REPREZENTATYVIŲJŲ PASLAUGŲ ATRANKOS
STATISTINEI ATASKAITAI KA-03 (METINEI) PILDYTI
1. Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinė ataskaita KA-03 (metinė) (toliau –
ataskaita KA-03) pildoma vieną kartą per metus.
2. Pagrindinės naudojamos sąvokos:
2.1. Faktinė paslaugos kaina – konkretaus vartotojo faktiškai už suteiktą paslaugą sumokėta kaina.
2.2. 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.
2.3. Kainos nuolaida – kainos sumažinimas, kurį paslaugos teikėjas suteikia paslaugos gavėjui.
2.4. Pardavimo pajamos – ūkio subjekto pajamos, gautos per ataskaitinį laikotarpį už suteiktas
paslaugas (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Neįtraukiamos pajamos, gautos pardavus
ilgalaikį materialųjį turtą, pardavus prekes, taip pat iš finansinės ir investicinės veiklos ir kt.
2.5. Paslaugos kaina – paslaugos vieneto piniginis įvertinimas, t. y. pinigų kiekis, kurį reikia
sumokėti paslaugos teikėjui už suteiktą paslaugą.
2.6. Paslaugos kainoraščio kaina – paslaugos kaina, nurodyta kainoraštyje.
2.7. Paslaugos modelio kaina – juridinio vieneto apskaičiuota paslaugos pagal pateiktas konkrečias
charakteristikas kaina, nepriklausomai ar paslauga buvo suteikta ar ne.
2.8. Reprezentatyvioji paslauga – kainų statistiniam tyrimui atrinkta paslauga, kurią teikiant gautų
pajamų lyginamoji dalis tam tikrų paslaugų subkategorijoje yra didelė, o kainų pokytis – artimas bendram
šios subkategorijos paslaugų kainų pokyčiui.
2.9. Sutartinė paslaugos kaina – už paslaugą periodiškai mokama kaina, numatyta ilgalaikėje
sutartyje.
2.10. Ūkio subjektas – bet kokios teisinės formos juridinis vienetas.
2.11. Vidutinė paslaugos kaina – konkrečios paslaugos, suteiktos tam tikriems vartotojams
skirtingomis kainomis, vidutinė kaina.
3. Ataskaitos KA-03 adreso dalyje įrašomi visi pagrindiniai juridinio vieneto rekvizitai:
pavadinimas arba vardas ir pavardė, įmonės kodas, adresas, pagrindinės ekonominės veiklos kodas ir
pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.), kurį galite rasti Oficialiosios
statistikos portale osp.stat.gov.lt → Klasifikatoriai.
4. Ataskaitos KA-03 I skyrius skirtas juridinio vieneto pardavimo pajamoms už suteiktas paslaugas
pagal ekonominės veiklos rūšį ir atrinktas paslaugų subkategorijas nurodyti:
4.1. 1 skiltyje yra Lietuvos statistikos departamento nurodyti juridinio vieneto vykdomos
ekonominės veiklos rūšies pagal EVRK 2 red. kodas ir pavadinimas, iš kurio juridinis vienetas atrenka
paslaugų subkategorijas, reprezentuojančias jo vykdomą veiklą;
4.2. toliau nurodytos ekonominės veiklos rūšies pagal EVRK 2 red. esančių eilučių 1 skiltyje turi
būti įrašyti atrinktų paslaugų subkategorijų kodai pagal Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA 2.1)
ir pavadinimai, jį galite rasti Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt → Klasifikatoriai.;
4.3. 2–4 skiltyse reikia pateikti statistinius duomenis apie praėjusių metų juridinio vieneto
pardavimo pajamas už visiems vartotojams ir atskirai kiekvienai vartotojų grupei suteiktas paslaugas pagal
vykdomą ekonominės veiklos rūšį ir atrinktas paslaugų subkategorijas. Pardavimo pajamos turi būti
pateikiamos be PVM, eurais, sveikaisiais skaičiais;
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4.4.
Įmonė A

ataskaitos KA-03 I skyrių reikia užpildyti pagal šį pavyzdį:

I SKYRIUS
PARDAVIMO PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS PAGAL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠĮ IR
ATRINKTAS PASLAUGŲ SUBKATEGORIJAS
Ekonominės veiklos rūšis ir paslaugų subkategorijos
1
4941 (Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal EVRK 2 red.)
Krovininio kelių transporto paslaugos

2016 m. pardavimo pajamos be PVM už suteiktas paslaugas, EUR
iš jų pagal vartotojų grupes
iš viso
ūkio subjektams
gyventojams
2
3
4
1250000
1100000
150000
(Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas pagal EVRK 2 red.)

494111 (Suteiktų paslaugų subkategorijos kodas pagal CPA 2.1)
1250000
Vežimo krovininio kelių transporto automobiliniais šaldytuvais paslaugos

1100000

150000

(Suteiktų paslaugų subkategorijos pavadinimas pagal CPA 2.1)

5. Ataskaitos KA-03 II skyrius skirtas iš paslaugų subkategorijų atrinktoms reprezentatyviosioms
paslaugoms aprašyti, pardavimo pajamoms už suteiktas reprezentatyviąsias paslaugas ir suteiktų
reprezentatyviųjų paslaugų IV ketvirčio vidutinėms kainoms nurodyti:
5.1. Iš kiekvienos suteiktų paslaugų subkategorijos, aprašytos ataskaitos KA-03 I skyriuje, reikia
atrinkti reprezentatyviąsias paslaugas, kurių statistiniai duomenys apie kainas bus teikiami ketvirtinėje ūkio
subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinėje ataskaitoje KA-04 (toliau – ataskaita KA-04), tvirtinamoje
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu. Reprezentatyviosios paslaugos
aprašomos 1 skiltyje.
5.2. Atrinktos reprezentatyviosios paslaugos turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.2.1. paslaugos pardavimo pajamų apimtis vienarūšių paslaugų subkategorijoje turi būti ne mažesnė
kaip 50 proc. Jeigu negalima išskirti vienos reprezentatyviosios paslaugos, reikia pasirinkti dvi ar daugiau;
5.2.2. juridinis vienetas turi teikti paslaugą ne trumpiau kaip vienerius metus.
5.3. Siekiant, kad kiekvieną ataskaitinį laikotarpį būtų pateikiamos tų pačių reprezentatyviųjų
paslaugų kainos ir būtų galima jas identifikuoti, būtina pateikti išsamius reprezentatyviųjų paslaugų
aprašymus. Svarbu, kad aprašymuose būtų nurodomos pagrindinės kainą lemiančios charakteristikos:
5.3.1. paslaugos gavėjas (klientas) arba jam suteiktas identifikacinis numeris, siekiant išsaugoti
konfidencialumą;
5.3.2. užsakymo dydis (vienetų skaičius, kiekis tonomis ir pan.);
5.3.3. paslaugos įvykdymo skubumas (per dieną, per savaitę ir pan.);
5.3.4. mokėjimo sąlygos (išankstinis, iš karto grynaisiais pinigais ir pan.);
5.3.5. sandorio trukmė (metinis, vienkartinis, daugkartinis ir pan.);
5.3.6. kainos nuolaidos tipas (sezoninė, kiekio, už išankstinį mokėjimą ir pan.) ir dydis procentais;
5.3.7. kitos pagrindinės kainą lemiančios charakteristikos.
5.4. Reprezentatyviųjų paslaugų aprašymų pavyzdžiai:
5.4.1. Siuntos pristatymas pirkėjui; 10 kg dokumentų siuntos pristatymas pirkėjui Nr. 123 iš
Vilniaus į Rygą per dvi dienas žemės paštu;
5.4.2. Konteinerio vežimas; 20 pėdų ilgio konteinerio gabenimas jūra iš Klaipėdos į Stokholmą;
5.4.3. Spausdintuvo nuoma; 2012 m. gamybos spausdintuvo HP LaserJet PRO 300 COLOR M351A
nuoma, sandoris trejiems metams.
5.5. 1 skiltyje turi būti pateikiamas aprašomos reprezentatyviosios paslaugos matavimo vienetas,
pavyzdžiui, bilietas, kilometras, valanda, diena ir t. t.
5.6. 2–4 skiltyse pateikiami statistiniai duomenys apie praėjusių metų juridinio vieneto pardavimo
pajamas už suteiktas reprezentatyviąsias paslaugas kiekvienai vartotojų grupei eurais, sveikais skaičiais.
5.7. 3–4 skiltyse turi būti pateikiama atrinktos reprezentatyviosios paslaugos praėjusių metų
ketvirtojo ketvirčio vidutinė kaina eurais ir centais atskirai kiekvienai vartotojų grupei. Ataskaitinių metų
kiekvieno ketvirčio vidutinės kainos, pateiktos ataskaitoje KA-04, bus lyginamos su šio laikotarpio kainomis.
Taip pat turi būti nurodytas kainos tipas (sandorio, kainoraščio, vidutinė dienos, vidutinė mėnesio, darbo
laiko kaina ir pan.).
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5.8. Jeigu per ketvirtį ta pati reprezentatyvioji paslauga buvo suteikta skirtingiems vartotojams
skirtingomis kainomis, tai apskaičiuojama vidutinė ketvirtojo ketvirčio šios paslaugos kaina. Kiekvienos
praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį suteiktos reprezentatyviosios paslaugos sandorio kaina dauginama iš
sandorių skaičiaus. Gautų verčių suma dalijama iš viso praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį sudarytų sandorių
reprezentatyviajai paslaugai suteikti skaičiaus.
Vidutinės ketvirtojo ketvirčio kainos skaičiavimo pavyzdys:
Mėnuo
Spalis

Kaina, EUR
60
57
54
58
61
55
57

Lapkritis

Gruodis

Sandorių skaičius
2
1
2
4
4
5
1

60 * 2 + 57 *1 + 54 * 2 + 58 * 4 + 61 * 4 + 55 * 5 + 57 *1 1093
=
= 57,53 (EUR).
2 +1+ 2 + 4 + 4 + 5 +1
19

5.9.

Ataskaitos KA-03 II skyrių reikia užpildyti pagal šį pavyzdį:

Įmonė A
II SKYRIUS
ATRINKTŲ REPREZENTATYVIŲJŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAI, PARDAVIMO PAJAMOS UŽ
SUTEIKTAS REPREZENTATYVIĄSIAS PASLAUGAS IR SUTEIKTŲ REPREZENTATYVIŲJŲ
PASLAUGŲ IV KETVIRČIO VIDUTINĖS KAINOS
Eil.
nr.

A
1

Suteiktų paslaugų subkategorijų kodai ir reprezentatyviųjų
paslaugų aprašymai

1
494111 (Suteiktų paslaugų subkategorijos kodas pagal CPA 2.1)
Vežimo maršrutas: Lietuva – Vokietija (Vilnius –
Berlynas), krovinio rūšis – paletėmis, dalinis krovinys,
svoris – 4 t.

2016 m. pardavimo pajamos be PVM už suteiktas
reprezentatyviąsias paslaugas, EUR; IV ketvirčio vidutinės jų
kainos be PVM, EUR, ct
iš jų pagal vartotojų grupes
iš viso
ūkio subjektams
gyventojams
2
3
4
893336
860320
33016
(Pajamos)

(Pajamos)

(Pajamos)

8254,00

8854,00

(Kaina)

(Kaina)

Reisas

Vieneto vertė

Vieneto vertė

(Matavimo vienetas)
494111 (Suteiktų paslaugų subkategorijos kodas pagal CPA 2.1)

(Kainos tipas)

(Kainos tipas)

(Reprezentatyviosios paslaugos aprašymas)

2

Vežimo maršrutas: Vilnius – Kaunas, krovinio rūšis –
nesupakuotas, pilnas krovinys, pristatymas tą pačią dieną.
(Reprezentatyviosios paslaugos aprašymas)

437981
(Pajamos)

320997

116984

(Pajamos)

(Pajamos)

2858,75

2758,75

(Kaina)

(Kaina)

Vieneto vertė

Vieneto vertė

(Kainos tipas)

(Kainos tipas)

Reisas
(Matavimo vienetas)

6.
Ataskaitos KA-03 III skyrius skirtas juridinio vieneto pastaboms įrašyti. Rašomos visos
pastabos, pildant ataskaitą KA-03 iškilę sunkumai, pasiūlymai jai tobulinti ir pan.
7.
Ataskaitos KA-03 pabaigoje reikia nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti
ir ataskaitai KA-03 pildyti.

