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INFORMACIJA DĖL ĮMONIŲ PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO STATISTINIO
TYRIMO (STATISTINĖ ATASKAITA F-15 (N) (KAS 5 METAI)
TEISINIS STATISTINIO 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013
TYRIMO PAGRINDAS 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).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. 569 „Dėl
Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo“.
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – surinkti duomenis apie įmonių produktų ir paslaugų
TIKSLAS, RŪŠIS, IR
pirkimus, reikalingus šalies išteklių ir jų panaudojimo balansui sudaryti.
APIMTIS
Atrankinis statistinis tyrimas.

Tiriamasis laikotarpis – finansiniai metai.
Statistinę ataskaitą pildo tyrimui atrinktos visų ekonominių veiklos rūšių įmonės,
įstaigos ir organizacijos (akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, užsienio įmonių
filialai, valstybės ir individualiosios įmonės, viešosios įstaigos, tikrosios ūkinės ir
komanditinės ūkinės bendrijos, biudžetinės įstaigos, asociacijos, politinės partijos ir
politinės organizacijos, profesinės sąjungos), išskyrus finansines ir draudimo veiklos
įmones.
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO PAREIGA

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai teikti teisingus statistinius duomenis,
įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius
duomenis, pagal kuriuos galimas tiesioginis ar netiesioginis atpažinimas. Respondentai
fiziniai asmenys privalo teikti statistinius duomenis, įskaitant asmens duomenis,
tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis ir tokius duomenis, pagal kuriuos
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.“
Informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

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

Įmonės produktų ir paslaugų pirkimo
statistinės ataskaitos F-15 (N) (kas 5 metai)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI ĮMONĖS PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO STATISTINEI
ATASKAITAI F-15 (N) (KAS 5 METAI) PILDYTI
1. Įmonės produktų ir paslaugų pirkimo statistinėje ataskaitoje F-15 (N) (kas 5 metai) (toliau –
ataskaita F-15) nurodomi produktų ir paslaugų pirkimai iš kitų įmonių bei atsargų pasikeitimai pagal
produktų grupes. Pirkimai galėjo būti atlikti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Įmonėms savo pagamintos
produkcijos arba suteiktų paslaugų vertės nurodyti nereikia.
2. Produktų ir paslaugų pirkimas – per ataskaitinį laikotarpį pirkti produktai ir paslaugos, skirti
suvartoti gamybos procese bei užtikrinančios įmonės veiklą, taip pat subrangovų atlikti darbai, įskaityti į
parduotos produkcijos savikainą ar kitas sąnaudas, atsargas ir savo reikmėms pasigamintą trumpalaikį turtą.
3. Pirktų produktų ir paslaugų vertė turi būti apytikriai lygi sąnaudų sumai, kuri lieka iš visų
sąnaudų atėmus išlaidas darbuotojams, nusidėvėjimą ir amortizaciją, mokesčius, ilgalaikio turto vertės
sumažėjimo bei jo perleidimo nuostolius, atidėjinius, abejotinas skolas, akcizus parduotai produkcijai,
nuostolius dėl turto praradimo bei kitus nuostolius, įtrauktus į sąnaudas.
4. Neįskaitoma: prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, bei produktų, kurie buvo įskaityti į ilgalaikį
materialųjį ir nematerialųjį turtą, vertė.
5. Subrangovų atlikti darbai – nurodomos išlaidos rangovams ar subrangovams už jų atliktus
darbus ir suteiktas paslaugas pagal rangos ar subrangos sutartis.
6. Išlaidos subrangovams už pagamintus produktus ir suteiktas paslaugas priskiriamos prie
atitinkamos produktų ir paslaugų grupės.
7. Ataskaitos F-15 pirmos skilties eilutė „Iš viso“ turi būti apytikriai lygi Įmonės veiklos metinės
ataskaitos F-01, tvirtinamos Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu, (toliau –
ataskaita F-01) V skyriaus „Pirkimai“ 550 eilutės sumai, atėmus 540, 541 eilučių, pekių ir paslaugų, skirtų
perparduoti, sumą.
8. Ataskaitos F-15 antros skilties eilutė „Iš viso“ turi būti lygi ataskaitos F-01 III skyriaus „Turtas“
skilties „Finansiniai metai“ 310, 311 ir 312 eilučių sumai.
9. Ataskaitos F-15 trečios skilties eilutė „Iš viso“ turi būti lygi ataskaitos F-01 III skyriaus
„Turtas“ skilties „Praėję finansiniai metai“ 310, 311 ir 312 eilučių sumai.
10. Nupirktų produktų ir paslaugų vertė nurodoma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM),
išskyrus atvejus, kai:
10.1. įmonė nėra PVM mokėtojas;
10.2. įmonė užsiregistravusi PVM mokėtoja, tačiau nesusigrąžina už įsigytus produktus ir paslaugas
sumokėto PVM.
11. (B) ir (C) skiltyse išvardytos produktų ir paslaugų grupės bei kodai pagal Produktų, gaminių ir
paslaugų klasifikatorių (PGPK 2019), patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. DĮ-279 „Dėl Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK 2019)
patvirtinimo“, kurį galima rasti Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt → Klasifikatoriai → Produktų,
gaminių ir paslaugų klasifikatorius (PGPK) ir PRODCOM.

