Didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėties
statistinės ataskaitos PR-14 (kas 5 metai)
priedas

INFORMACIJA DĖL DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ APYVARTOS SUDĖTIES
STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA PR-14 (KAS 5 METAI)
TEISINIS STATISTINIO 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008
TYRIMO PAGRINDAS 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).
2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013
dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje
(OL 2013 L 174, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio
22 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1342 (OL 2015 L 207, p. 35).
STATISTINIO TYRIMO Atrankinis statistinis tyrimas, atliekamas kas penkeri metai.
TIKSLAS, RŪŠIS IR Statistinę ataskaitą pildo įmonės, kurių pagrindinė veikla – didmeninė prekyba,
APIMTIS
išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais.

Tiriamasis laikotarpis – kalendoriniai metai.
Tyrimo tikslas – statistiškai įvertinti didmeninės prekybos įmonių apyvartos (be PVM)
sudėtį pagal prekių grupes.
STATISTINĖS
Lapkričio mėnesį – informaciniame pranešime „Didmeninės prekybos įmonių
INFORMACIJOS
apyvartos sudėtis“;
PASKELBIMO LAIKAS Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas nustato,
DUOMENŲ
kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti teisės aktų
PATEIKIMO PAREIGA nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis, įskaitant asmens

duomenis, ypatingus duomenis ir tokius duomenis, iš kurių galimas tiesioginis ar
netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais arba
įstatymais. Respondentai fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis,
įskaitant asmens duomenis, ypatingus asmens duomenis ir tokius duomenis, iš kurių
galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas, jeigu taip nustatyta Europos Sąjungos
teisės aktais arba įstatymais.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS
IR ASMENS
DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Konfidencialūs statistiniai duomenys gali būti naudojami tik oficialiosios statistikos
tikslams, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis“.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų,
jeigu jų atliekami statistiniai tyrimai yra įtraukti į Oficialiosios statistikos programos
1 dalį, nustatyta tvarka.
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis.
DUOMENŲ PATEIKIMO
TVARKOS
PAŽEIDIMAS

