Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. DĮ-104
_________________________________________________________________________________________________________
(Įmonės pavadinimas)
Lietuvos statistikos departamento
Kainų statistikos skyriui

MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ KAINŲ _ _ _ _ M. STATISTINĖ ATASKAITA
KA-01 (KAS 2 METAI)
_______________ Nr.
(Užpildymo data)
Įmonės kodas registre
Pateikiama iki gegužės 15 d.
Pateikia visų nuosavybės formų įmonės.

Adresas

Pagrindinės ekonominės veiklos kodas
(EVRK 2 red.)
Pagrindinės ekonominės veiklos pavadinimas (EVRK 2 red.)

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų
statistinių duomenų konfidencialumą
Statistinės ataskaitos forma skelbiama interneto svetainėje
estatistika.stat.gov.lt
Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite paaiškinimus
(statistinės ataskaitos 2 priedas)

I. INFORMACIJA APIE MAŠINĄ AR ĮRENGINĮ
Mašinos ar įrenginio kodas
Mašinos ar įrenginio pavadinimas
II. MAŠINOS AR ĮRENGINIO APIBŪDINIMAS
1

Reikalaujama

Registruojama

2

3

Markė
Modelis
Kilmės šalis / šalis gamintoja

III. MAŠINOS AR ĮRENGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
1

Matavimo vnt.
Reikalaujama

Registruojama

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pastaba. Jei turima mašina ar įrenginys yra tos pačios markės, modelio, techninių charakteristikų kaip nurodyta statistinės ataskaitos
formoje, II ir III skyrių trečioje skiltyje prašome tai pažymėti sutartiniu ženklu „+“, kitu atveju, nurodyti mašinos ar įrenginio,
kurio kaina pateikiama, markę, modelį, kilmės šalį / šalį gamintoją bei technines charakteristikas.

2

IV. MAŠINOS AR ĮRENGINIO PARDAVIMO SĄLYGOS

Reikalaujama

Registruojama

Eurais

1

2

3

4

a

Užsakymo kiekis vienetais

x

b

Vieneto kaina (be PVM ir kitų grąžintinų mokesčių, bet
įskaičius negrąžintinus mokesčius)

c

Įrengimo, montavimo, įdiegimo išlaidos

d

Transportavimo ir pristatymo išlaidos

e

Bendra nuolaida

x

x

x

(%)

Bendra vieneto kaina be PVM ir kitų grąžintinų mokesčių, įskaičius bendrą nuolaidą
(b + c + d – e)

V. MAŠINOS AR ĮRENGINIO REPREZENTATYVUMAS

Taip

Ne

Sutartiniu ženklu „+“ nurodyti:
Ar parinkta mašina ar įrenginys buvo parduotas ataskaitiniais metais?
Ar registruojamos mašinos ar įrenginio markė, modelis populiarus Lietuvos rinkoje?

VI. ALTERNATYVOS (prašome pateikti panašios mašinos ar įrenginio, turinčio didesnę paklausą, markę, modelį
ir technines charakteristikas bei nuorodą į gamintojo internetinį puslapį)

VII. PASTABOS IR SIŪLYMAI (prašome nurodyti, jeigu registruojamos mašinos ar įrenginio kaina pateikta iš
kainoraščio, jeigu reikalaujamas modelis yra pasenęs arba nebegaminamas, ir kitas pastabas bei pasiūlymus)

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti

val.

min.

Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo ____________________________________________________________________________
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
_____________________________________________________________________________________________________________
(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)
(Telefonas)
(Faksas)
(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti Lietuvos statistikos departamento Kainų statistikos skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti tel. (8 5) 236 4764, faksas (8 5) 236 4791, el. p. ka-01-metine@stat.gov.lt

