Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. DĮ-229

Lietuvos statistikos departamento
teritoriniam duomenų parengimo skyriui

(Įmonės pavadinimas)

ĮMONĖS, TEIKIANČIOS TURIZMO IR IŠANKSTINIO UŽSAKYMO PASLAUGAS,
M.

KETV. STATISTINĖ ATASKAITA
F-09 (KETVIRTINĖ)

Y Y Y Y

– M M – D D

Nr.

(Užpildymo data)

Įmonės kodas registre
Adresas, ekonominė veikla nurodomi tik tuo atveju, jei jie pasikeitė

Adresas

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

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja
gautų statistinių duomenų konfidencialumą

Pateikiama iki 15 d. ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.

Informacija apie asmens duomenų apsaugą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga
Pateikia įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio
užsakymo paslaugas.

Pildoma sveikaisiais skaičiais

I SKYRIUS
TURIZMO IR IŠANKSTINIO UŽSAKYMO ĮMONĖS VEIKLOS RŪŠIS
(prašome žymėti tik vieną langelį

)

Kelionių pardavimo agentas 79.11.00

1

Turizmo informacijos centras, 79.90.00
turistų gidų veikla

3

Kelionių organizatorius

2

Bilietų agentūra
(pildyti IV ir V skyrius)

4

79.12.00

79.90.00

5 491531 486886

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt

2

Įmonės kodas registre

F-09 (ketvirtinė)
ketv.

II SKYRIUS
ATVYKSTAMOJO IR IŠVYKSTAMOJO TURIZMO PASLAUGOS
Atvykstamasis turizmas apima užsieniečių, atvykstančių į Lietuvą ir laikinai čia apsistojančių, keliones.
Išvykstamasis turizmas apima Lietuvos gyventojų, vykstančių į užsienį ir laikinai ten apsistojančių, keliones.
Eurais
Rodiklio pavadinimas
A

Eil.
nr.

Atvykstamasis turizmas

Išvykstamasis turizmas

B

1

2

1100

Turizmo paslaugų pardavimas
vienadieniams lankytojams

1200

Turizmo paslaugų rinkinio rengimas ir
pardavimas (1310, 1330, 1340,
1350,1360, 1380, 1010 eil. suma)

1300

apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugos

1310

kelių transporto paslaugos

1330

oro transporto paslaugos

1340

jūrų transporto paslaugos

1350

geležinkelių transporto paslaugos

1360

kitos paslaugos

1380

iš jų

Vizų, draudimo ir kitų kelionės
dokumentų tvarkymas

Paaiškinimai
3
1100 eil. nurodomos pajamos, gautos už kelionės
dokumentų tvarkymą (vizos, draudimas ir kt.).
1200 eil. vienadienis lankytojas – asmuo, kuris
lankomoje šalyje išbuvo trumpiau negu vieną parą
ir nesinaudojo nakvynės paslaugomis.
1300 eil. kelionių organizatorius, kuris organizuoja
keliones, nurodo visų parduotų turizmo paslaugų
rinkinių kainą, neatsižvelgdamas į tai, ar jis pats
buvo paketo pardavėjas, ar jo pavedimu tai atliko
kita tarpininkavimo įmonė.
Turistinės kelionės organizatorius parduotų rinkinių
kainą išskirsto pagal išvardytas paslaugas ir
nurodo maržą.

1010

1010 eil. marža nustatoma kaip sumos, kurią už
turizmo paslaugų paketą turi sumokėti galutinis
paslaugos vartotojas, ir sumos, kurią kelionės
organizatorius sumokėjo ar turi sumokėti
tretiesiems asmenims už šias paslaugas,
skirtumas.

Tarpininkavimo pajamos ir (ar) marža už
parduotus turizmo paslaugų paketus ar
pavienes turizmo paslaugas

1390

1390 eil. jei įmonė pati neorganizuoja turistinių
kelionių, o tik kaip tarpininkė parduoda kitų
bendrovių turizmo paslaugų paketus ar pavienes
paslaugas, ji nurodo už tarpininkavimą gautas
pajamas (komisinį atlyginimą).

Gido, kelionių vadovo paslaugos

1400

Maržą gautą už pavienes turizmo paslaugas taip
pat nurodo 1390 eil.

Kelialapių pardavimas Lietuvos poilsio
įstaigose (sanatorijose)

2200

Kelių transporto keleivinių bilietų
pardavimas

1500

Oro transporto keleivinių bilietų
pardavimas

1600

Jūrų transporto keleivinių bilietų
pardavimas

1700

Geležinkelių transporto keleivinių bilietų
pardavimas

1800

Pajamos, gautos suteikiant
tarpininkavimo paslaugas ir (ar) marža,
parduodant ar rezervuojant keleivinio
transporto bilietus

1900

turizmo paslaugų paketo marža

X

2200 eil. nurodomos pajamos, gautos už
tarpininkavimo paslaugas.
Jei turizmo įmonei keleivinio transporto bilietus
tiekia tiesioginis tiekėjas (transporto bendrovė),
1500–1800 eil. ji nurodo visą sumą (apyvartą),
gautą pardavus bilietus, o 1900 eil. – pajamas,
gautas už tarpininkavimo paslaugas.
Maržą gautą parduodant ar rezervuojant keleivinio
transporto bilietus nurodo 1900 eil.
Jei įmonei bilietus tiekia kita turizmo įmonė, ji
1500–1800 eil. nepildo, o pajamas, gautas už
tarpininkavimo paslaugas, nurodo tik 1900 eil.

6 491531 486946

3

Įmonės kodas registre

F-09 (ketvirtinė)

III SKYRIUS
4 491531 486993
VIETINIO TURIZMO PASLAUGOS

ketv.

Vietinis turizmas apima Lietuvos gyventojų, keliaujančių į vietoves, esančias Lietuvoje, ir laikinai ten apsistojančių, keliones.
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

A

B

Paaiškinimai
1

2
3010–3040 eil. turistinės kelionės paslaugų teikėjas pajamas išskirsto
pagal išvardytas paslaugas.

Apgyvendinimo paslaugos, EUR

3010

Transporto paslaugos, EUR

3020

Gido paslaugos, EUR

3030

Kitos paslaugos, EUR

3040

Vietinio turizmo pajamos (be PVM),
iš viso, EUR (3010–3040 eil. suma)

3000

3000 eil. nurodomos pajamos, gautos už paslaugas, suteiktas Lietuvos
gyventojams, keliaujantiems šalyje.

Iš jų vienadieniams lankytojams, EUR

3050

Vienadienis lankytojas – Lietuvos gyventojas, kuris lankomoje vietovėje
buvo trumpiau nei vieną parą ir nesinaudojo nakvynės paslaugomis.

Vietinio turizmo paslaugų marža, EUR

3060

Turistų, kuriems suteikta nakvynė,
skaičius

3500

Nakvynių skaičius

3600

Vienadienių lankytojų skaičius

3700

3060 eil. marža nustatoma kaip sumos, kurią už turizmo paslaugas turi sumokėti
galutinis paslaugos vartotojas, ir sumos, kurią paslaugų teikėjas sumokėjo ar
turi sumokėti tretiesiems asmenims už šias paslaugas, skirtumas.

IV SKYRIUS
PARDAVIMO PAJAMOS
Įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla – turizmo ir išankstinio užsakymo (bilietų agentūros) paslaugos (EVRK 2 red., kodas 79), nurodo visas įmonės pajamas.
Įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla nėra turizmo ir išankstinio užsakymo (bilietų agentūros) paslaugos, nurodo tik turizmo ir išankstinio užsakymo (bilietų agentūros)
veiklos pajamas.

Eurais
Rodiklio pavadinimas

Eil. nr.

A

B

iš jų

Pardavimo pajamos (be PVM),
iš viso
(9000 eil. + 9100 eil.)
turizmo ir išankstinio užsakymo
(bilietų agentūros) paslaugų
veiklos pajamos

Paaiškinimai
1

2
9200 eil. nurodomos įmonės pardavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį, gautos
pardavus prekes ir (ar) suteikus paslaugas (neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio).
Neįtraukiamos pajamos, gautos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, finansinės
ir investicinės veiklos ir kt.
Įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra turizmo ir išankstinio užsakymo (bilietų
agentūros) paslaugos, 9000 eil. nurodo visas pajamas, gaunamas iš turizmo ir
išankstinio užsakymo (bilietų agentūros) paslaugų veiklos, o 9100 eil. – pajamas
už kitas suteiktas paslaugas bei parduotas prekes (reklama, autobusų nuoma ir kt.).

9200

9000

Įmonės, kurių pagrindinė ekonominė veikla nėra turizmo ir išankstinio užsakymo
(bilietų agentūros) paslaugos, 9000 eil. nurodo pajamas, gaunamas tik iš turizmo ir
išankstinio užsakymo (bilietų agentūros) paslaugų veiklos, o 9100 eil. nepildo.

iš kitų ekonominės veiklos rūšių
gautos pajamos pardavus
9100
prekes ir (ar) suteikus paslaugas

V SKYRIUS
DIRBANČIŲJŲ SKAIČIUS IR DARBO LAIKAS
Jei įmonės pagrindinė ekonominė veikla yra turizmo ir išankstinio užsakymo (bilietų agentūros) paslaugos, nurodomi visi įmonės darbuotojai bei jų dirbtų valandų skaičius.
Jei įmonės pagrindinė ekonominė veikla nėra turizmo ir išankstinio užsakymo (bilietų agentūros) paslaugos, nurodomi tik turizmo ir išankstinio užsakymo (bilietų agentūros)
paslaugų veiklos darbuotojai bei jų dirbtų valandų skaičius.

Rodiklio pavadinimas Eil. nr.
A

B

Vidutinis dirbančių
asmenų skaičius

4000

Dirbtų valandų
skaičius

4500

Gidų, kelionių
vadovų skaičius

4400

Paaiškinimai
1

2
Dirbantys asmenys – pagal darbo sutartis (įskaitant sezonines) dirbantys darbuotojai, kuriems
įmonė moka atlyginimą; nemokamai dirbantys savininkai, šeimos nariai; dirbantys ne visą darbo
dieną arba savaitę; laikinai nedirbantys asmenys (kai yra suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos,
dėl ligos, atostogų, streiko). Neįskaičiuojami asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti,
iki jam sueis treji metai.
Vidutinis dirbančių asmenų skaičius 4000 eil. apskaičiuojamas sudedant ataskaitinio ketvirčio
kiekvienos kalendorinės dienos dirbančių asmenų (ne etatų) skaičių ir gautą sumą dalijant iš
ataskaitinio ketvirčio kalendorinių dienų skaičiaus.
Dirbtos valandos – per ataskaitinį laikotarpį įmonės samdomųjų darbuotojų dirbtų valandų suma.
Įskaičiuojamos visos per darbo dieną dirbtos valandos, įskaitant viršvalandžius, darbą naktimis,
poilsio ir švenčių dienomis; pasiruošimo darbui laikas, trumpos pertraukėlės; laikas, išbūtas darbo
vietoje, bet nedirbtas (dėl techninių trukdžių), tačiau apmokėtas pagal sutartį. Neįskaičiuojamos
valandos, už kurias sumokėta, bet per kurias faktiškai nebuvo dirbta (liga, streikas, kasmetinės
atostogos).
4400 eil. nurodomas visų įmonę aptarnaujančių gidų ir kelionių vadovų skaičius.

4

Įmonės kodas registre

F-09 (ketvirtinė)

VI SKYRIUS
ATVYKSTAMASIS IR IŠVYKSTAMASIS TURIZMAS PAGAL ŠALIS

ketv.

Statistinius duomenis pateikia kelionių organizatorius, rengiantis ir parduodantis (tiesiogiai ar per tarpininkus) turizmo paslaugų rinkinius ar pavienes turizmo paslaugas.
Išvyko 1

Atvyko
Šalies
kodas

Eil. nr.

turistų su nakvyne
skaičius

A

B

Iš viso
IE

Austrija

AT

Baltarusija

BY

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Čekija

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Graikija

GR

Islandija

IS

Ispanija

ES

2

1

2

vienadienių
lankytojų skaičius
3

kruiziniais laivais
keliaujančių turistų
skaičius

skaičius

kelionės trukmė 2

4

5

6

turistų su nakvyne

vienadienių
lankytojų skaičius
7

500

Airija

1

C

kelionės trukmė

2

Nurodoma šalis, į kurią buvo organizuota kelionė; tranzitinių šalių, per kurias važiuojama ar net sustojama pailsėti ar pernakvoti, statistinėje ataskaitoje nurodyti nereikia.
Kelionės trukmė – kiekvieno turisto kelionėje išbūtų dienų suma pagal atvykimo ar išvykimo šalį, neįskaitant lankytojų be nakvynės.
Pvz., per ataskaitinį laikotarpį organizuotos dvi turistinės kelionės į Italiją. Vienoje kelionėje, kurios trukmė 10 dienų, dalyvavo 20 turistų, o kitoje kelionėje,
kurios trukmė 8 dienos, dalyvavo 15 turistų. Skaičiuojama taip:
(10 dienų x 20 turistų) + (8 dienos x 15 turistų) = 200 dienų + 120 dienų = 320 dienų.
Taigi per ataskaitinį laikotarpį Italijoje visų turistų kelionės trukmė yra 320 dienų.

0 491531 487277
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Įmonės kodas registre

F-09 (ketvirtinė)
ketv.
Išvyko 1

Atvyko
Šalies
kodas

turistų su nakvyne

Eil. nr.

skaičius
A

B

Italija

IT

Jungtinė Karalystė

GB

Kipras

CY

Kroatija

HR

Latvija

LV

Lenkija

PL

Liuksemburgas

LU

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Norvegija

NO

Portugalija

PT

Prancūzija

FR

Rumunija

RO

Rusija

RU

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

C

1

kelionės trukmė
2

2

vienadienių
lankytojų skaičius

kruiziniais laivais
keliaujančių turistų
skaičius

3

4

turistų su nakvyne
skaičius
5

kelionės trukmė
6

2

vienadienių
lankytojų skaičius
7

1 Nurodoma šalis, į kurią buvo organizuota kelionė; tranzitinių šalių, per kurias važiuojama ar net sustojama pailsėti ar pernakvoti, statistinėje ataskaitoje nurodyti nereikia.
2 Kelionės trukmė – kiekvieno turisto kelionėje išbūtų dienų suma pagal atvykimo ar išvykimo šalį, neįskaitant lankytojų be nakvynės.

9 491531 487049
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Įmonės kodas registre

F-09 (ketvirtinė)
ketv.
Išvyko 1

Atvyko
Šalies
kodas
A

B

Suomija

FI

Švedija

SE

Šveicarija ir Lichtenšteinas

Eil. nr.

C

turistų su nakvyne
skaičius

kelionės trukmė

1

2

2

vienadienių
lankytojų skaičius

kruiziniais laivais
keliaujančių turistų
skaičius

skaičius

kelionės trukmė 2

4

5

6

3

turistų su nakvyne

vienadienių
lankytojų skaičius
7

CH ir LI

Turkija

TR

Ukraina

UA

Vengrija

HU

Vokietija

DE

Kitos Europos šalys

OTHE

Šiaurės Amerikos šalys

NAMR

JAV

US

Kanada

CA

Kitos Šiaurės Amerikos
šalys
Pietų ir Centrinės
Amerikos šalys

SCAM

Argentina

AR

Brazilija

BR

Kitos Pietų ir Centrinės
Amerikos šalys
1 Nurodoma šalis, į kurią buvo organizuota kelionė; tranzitinių šalių, per kurias važiuojama ar net sustojama pailsėti ar pernakvoti, statistinėje ataskaitoje nurodyti nereikia.
2 Kelionės trukmė – kiekvieno turisto kelionėje išbūtų dienų suma pagal atvykimo ar išvykimo šalį, neįskaitant lankytojų be nakvynės.

1 491531 487092
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Įmonės kodas registre

F-09 (ketvirtinė)
ketv.
Išvyko 1

Atvyko
Šalies
kodas

Eil. nr.

turistų su nakvyne
skaičius

A
Australijos ir Okeanijos
šalys
Australija

B

C

1

kelionės trukmė
2

2

vienadienių
lankytojų skaičius

kruiziniais laivais
keliaujančių turistų
skaičius

skaičius

3

4

5

turistų su nakvyne
kelionės trukmė
6

2

vienadienių
lankytojų skaičius
7

AOCT
AU

Kitos Okeanijos šalys
Azijos šalys

ASIA

Izraelis

IL

Japonija

JP

Kinija

CN

Pietų Korėja

KR

Tailandas

TH

Kitos Azijos šalys
Pietų Afrikos šalys

SAFR

Šiaurės Afrikos šalys

NAFR

Egiptas

EG

Tunisas

TN

Kitos Šiaurės Afrikos šalys
1 Nurodoma šalis, į kurią buvo organizuota kelionė; tranzitinių šalių, per kurias važiuojama ar net sustojama pailsėti ar pernakvoti, statistinėje ataskaitoje nurodyti nereikia.
2 Kelionės trukmė – kiekvieno turisto kelionėje išbūtų dienų suma pagal atvykimo ar išvykimo šalį, neįskaitant lankytojų be nakvynės.

0 491531 487116
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Įmonės kodas registre

F-09 (ketvirtinė)
ketv.

VII SKYRIUS
KELIONĖS TIKSLAS
Atvyko

Eil. nr.

turistų su nakvyne
skaičius
A

B

Išvyko

vienadienių lankytojų
skaičius

1

Laisvalaikis, poilsis ir atostogos

1001

Verslas, profesiniai interesai

1101

Giminių ir draugų lankymas

1201

Kiti tikslai

1301

turistų su nakvyne
skaičius

2

vienadienių lankytojų
skaičius

3

4

Pastabos

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

val.

min.

Pildoma II ketv. statistinėje ataskaitoje.
Dėkojame už dalyvavimą statistiniame tyrime
Įmonės vadovas arba
jo įgaliotas asmuo
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Statistinę ataskaitą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)

(Faksas)

(Telefonas)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti:
Vilniaus apskrities respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Vilniaus skyriui, Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius.
Pasiteirauti: tel. (8 5) 236 4967, faks. (8 5) 236 1424, el. p. vilnius@stat.gov.lt;
Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Kauno skyriui, Garažų g. 18, 50313 Kaunas.
Pasiteirauti: tel. (8 37) 312 486, faks. (8 37) 312 348, 312 593, el. p. kaunas@stat.gov.lt;
Klaipėdos, Tauragės apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Klaipėdos skyriui, Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda.
Pasiteirauti: tel. (8 46) 346 200, faks. (8 46) 340 812, 340 850, el. p. klaipeda@stat.gov.lt;
Šiaulių, Telšių apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Šiaulių skyriui, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai.
Pasiteirauti: tel. (8 41) 525 029, faks. (8 41) 525 010, 525 036, el. p. siauliai@stat.gov.lt;
Panevėžio, Utenos apskričių respondentams: Lietuvos statistikos departamento Duomenų parengimo Panevėžio skyriui, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys.
Pasiteirauti: tel. (8 45) 583 438, faks. (8 45) 463 941, 460 246, el. p. panevezys@stat.gov.lt.
Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4676, faks. (8 5) 236 4669, el. p. f-09-ketvirtine@stat.gov.lt.

1 491531 487146

