Gyventojams suteiktų paslaugų kainų
statistinės ataskaitos KA-05 (mėnesinės)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ STATISTINIO TYRIMO
(ATASKAITA KA-05 (MĖNESINĖ)
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).
Lietuvos Respublikos Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimo
įstatymas.

STATISTINIO
TYRIMO RŪŠIS,
APIMTIS IR
TIKSLAS

Atrankinis statistinis tyrimas.
Statistinę ataskaitą pildo atrinktos visų teisinių formų įmonės, teikiančios paslaugas
gyventojams.
Tiriamasis laikotarpis – ataskaitinio mėnesio 15 d.
Statistinio tyrimo tikslas – gautų statistinių duomenų pagrindu skaičiuoti ir skelbti
vartotojų kainų indeksus. Kainų indeksai reikalingi infliacijos lygiui šalyje matuoti ir
tarptautiniams palyginimams atlikti, makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis
kainomis skaičiuoti, ekonomikos raidai analizuoti, prognozėms rengti.

STATISTINĖS
INFORMACIJOS
PASKELBIMO
LAIKAS IR VIETA

6-ą darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus informaciniame pranešime
„Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai“;
7-ą darbo dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus informaciniame pranešime „Kainų
pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą“;
Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.

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.“

Gyventojams suteiktų paslaugų kainų
statistinės ataskaitos KA-05 (mėnesinės)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI GYVENTOJAMS SUTEIKTŲ PASLAUGŲ KAINŲ STATISTINEI
ATASKAITAI KA-05 (MĖNESINEI) PILDYTI
1. Gyventojams suteiktų paslaugų kainų statistinėje ataskaitoje KA-05 (mėnesinėje) (toliau – ataskaita)
kiekvieną mėnesį pateikiami statistiniai duomenys apie gyventojams suteiktų paslaugų kainas.
2. Pagrindinės vartojamos sąvokos:
2.1. Kaina – prekės ar paslaugos vieneto piniginis įvertinimas, t. y. pinigų kiekis, kurį pirkėjas,
norėdamas įsigyti prekę ar paslaugą, turi sumokėti šios prekės ar paslaugos pardavėjui.
2.2. Kainos nuolaida – kainos sumažinimas, kurį pardavėjas suteikia pirkėjui.
2.3. Paslauga – ekonominė gėrybė, tenkinanti vartotojo reikmes, tačiau neturinti materialios formos.
Paslaugos negalima išsaugoti, todėl ji dažniausiai suvartojama jos gavimo metu.
2.4. Reprezentatyvioji paslauga – kainų statistiniam tyrimui atrinkta konkreti paslauga, kurios
vertės arba vartojimo išlaidų jai įsigyti dalis tam tikrų paslaugų elementariojoje visumoje yra didelė, o kainų
pokytis – artimas bendrajam šios elementariosios visumos paslaugų kainų pokyčiui.
3. Ataskaitos adreso dalyje įrašomi pagrindiniai įmonės rekvizitai: įmonės pavadinimas, įmonės
kodas Juridinių asmenų registre, adresas, pagrindinės 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“, daugiau informacijos apie klasifikatorių surasite OSP skyrelyje
„Klasifikatoriai“. Adresas ir veikla nurodomi pirmą kartą pateikus ataskaitą, o vėliau – tik tuo atveju, jei jie
pasikeitė.
4. Ataskaitos I skyrius skiriamas vienos reprezentatyviosios paslaugos statistiniams duomenims
surašyti. Kiekvienai Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (angl. Classification of
Individual Consumption by Purpose COICOP, daugiau informacijos apie klasifikatorių surasite OSP skyrelyje
„Klasifikatoriai“) klasei galima atrinkti po kelias reprezentatyviąsias paslaugas.
5. Įmonė turi atrinkti COICOP klasės reprezentatyviąją paslaugą, kuri turi atspindėti toje įmonėje tos
paslaugų rūšies kainų pokyčius ir tendencijas rinkoje. COICOP klasės atrinktos paslaugos aprašymas turi būti
tikslus ir aiškus bei atsižvelgta į visus aprašomuosius rizikos faktorius, kurie turi svarbiausią įtaką paslaugos
kainai. Kiekvieną reprezentatyviąją paslaugą reikia aprašyti ir užpildyti statistinius duomenis atskirame lape,
t. y. turi būti užpildyta tiek ataskaitos I skyriaus lapų, kiek įmonė atrinko reprezentatyviųjų paslaugų.
6. Ataskaitos I skyriaus A skiltyje Lietuvos statistikos departamentas nurodo kainų statistiniam tyrimui
atrinktų paslaugų COICOP klasių kodus, B skiltyje – jų pavadinimus (pvz., 12.5.4 Transporto priemonių
draudimas).
7. Ataskaitos I skyriaus C skiltyje nurodomas kainoms tirti atrinktos reprezentatyviosios paslaugos
eilės numeris. Iš vienos paslaugų COICOP klasės gali būti atrinktos kelios reprezentatyviosios paslaugos. Iš
būsto draudimo paslaugų turi būti atrinktos būste esančio kilnojamojo turto draudimo ir nekilnojamojo turto,
t. y. paties būsto, draudimo paslaugos.
8. Ataskaitos I skyriaus D skiltyje įmonė turi pateikti atrinktos reprezentatyviosios paslaugos
aprašymą, kurios kainos bus teikiamos visus ataskaitinius metus. Reikia atrinkti Jūsų įmonės teikiamas
populiariausias tarp gyventojų paslaugas, reprezentuojančias nurodytą COICOP klasę. Reprezentatyviųjų
paslaugų aprašymuose reikia nurodyti pagrindines sąlygas, nuo kurių priklauso teikiamų paslaugų kainos.
Draudimo paslaugų aprašymų pavyzdžiai:
8.1. Sveikatos draudimo reprezentatyvioji paslauga: medicininių išlaidų kelionės draudimas,
draudžiantis nuo ligų ir nelaimingų atsitikimų keliaujant į Europos šalis, kelionės trukmė – 10 dienų; draudimo
suma – 100 000 EUR;
8.2. Transporto priemonių draudimo reprezentatyvioji paslauga: lengvojo automobilio privalomasis
transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas: VW PASSAT lengvasis automobilis, 9 metų
senumo, variklio darbinis tūris 1,8–2 l; vairuotojas 4 metus vairuoja drausmingai.
9. Jei atrinktos reprezentatyviosios paslaugos aprašymas pasikeitė ar reprezentatyvioji paslauga
daugiau nebeteikiama, D skiltyje turi būti pateiktas patikslintas reprezentatyviosios paslaugos aprašymas
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arba naujai atrinktos reprezentatyviosios paslaugos išsamus aprašymas, o II skyriuje reikia nurodyti
reprezentatyviosios paslaugos pakeitimo priežastį.
10. Ataskaitos I skyriaus pirmoje skiltyje pateikti miestai, kurie yra atrinkti vartojimo prekių ir
paslaugų kainų statistiniam tyrimui.
11. Ataskaitos I skyriaus antroje skiltyje įrašomos reprezentatyviųjų paslaugų kainos eurais
ataskaitinio mėnesio 15 dieną. Jei 15 diena yra švenčių ar poilsio, pasirenkama jai artimiausia darbo diena.
Jei 15 dieną paslauga nebuvo teikiama, pasirenkama prieš tai buvusio paskutinio teikimo kaina, t. y. to paties
mėnesio ankstesnės dienos arba ankstesnio mėnesio. Labai svarbu, kad kiekvieną mėnesį būtų teikiama
tokios pačios reprezentatyviosios paslaugos kaina, t. y. jos charakteristikos, teikimo sąlygos būtų lygiai
tokios pačios kiekvieną mėnesį. Tam, kad būtų teisingai nustatyta kainos kitimo tendencija, turi būti teikiama
faktinė paslaugos kaina, t. y. realiai už paslaugą sumokėta kaina. Teikiant kainą turi būti atsižvelgiama į
nuolaidas, t. y. kaina teikiama su nuolaidomis. Reprezentatyviosios paslaugos kaina pateikiama su pridėtinės
vertės mokesčiu (PVM).
12. Ataskaitos I skyriaus trečioje skiltyje įrašoma ankstesnio mėnesio 15 d. reprezentatyviosios
paslaugos kaina eurais. Trečia skiltis pildoma tik ataskaitinių metų sausio mėn. ataskaitoje, pateikiant kainą
už gruodžio mėn. Kitų mėnesių ataskaitoje trečioji skiltis pildoma tuo atveju, jeigu yra tikslinama ankstesnio
mėnesio kaina arba keičiamas ataskaitinio mėnesio reprezentatyviosios paslaugos aprašymas ir yra žinomos
pakeičiančios paslaugos ankstesnio mėnesio kainos.
13. Ataskaitos II skyriuje nurodomos ataskaitinio mėnesio, palyginti su ankstesniu mėnesiu, kainų
pasikeitimo, ankstesnio mėnesio kainų tikslinimo, reprezentatyviosios paslaugos aprašymo pakeitimo
priežastys.
14. Ataskaitos III skyriuje prašoma atsakyti į pateiktus klausimus dėl statistinių duomenų skelbimo.

