Statistinis formuliaras patvirtintas
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. DĮ-112

(Įmonės pavadinimas)
Lietuvos statistikos departamento
Kainų statistikos skyriui

MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ KAINŲ

M. STATISTINĖ ATASKAITA

KA-01 (KAS 2 METAI)

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.)

Pateikiama iki birželio 1 d.

Pateikia visų nuosavybės formų įmonės.

Lietuvos statistikos departamentas garantuoja gautų
statistinių duomenų konfidencialumą

Informacija apie asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą
skelbiama stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga

Kviečiame teikti statistines ataskaitas internetu
estatistika.stat.gov.lt
Prieš pildydami statistinę ataskaitą perskaitykite
paaiškinimus (statistinės ataskaitos 2 priedas)

0 491577 197482
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Įmonės kodas registre

KA-01 (kas 2 metai)

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE MAŠINĄ AR ĮRENGINĮ
1. Mašinos ar įrenginio kodas
2. Mašinos ar įrenginio pavadinimas

LT

EN

II SKYRIUS
MAŠINOS AR ĮRENGINIO APIBŪDINIMAS
Apibūdinimas

Reikalaujama

1
1. Markė

2
LT

Registruojama
Atitinka
3

Skiriasi
4

Taip Ne

EN

2. Modelis

LT

Taip Ne

EN

3. Kilmės šalis / LT
šalis gamintoja

Taip Ne

EN

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, II ir III skyrių ketvirtoje skiltyje nurodyti mašinos ar įrenginio, kurio kaina pateikiama,
markę, modelį, kilmės šalį / šalį gamintoją bei technines charakteristikas.

5 491577 197524

Įmonės kodas
registre
Mašinos ar
įrenginio kodas

3

KA-01 (kas 2 metai)
4 491577 197549

III SKYRIUS
MAŠINOS AR ĮRENGINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Matavimo vienetas

Eil. nr.

Charakteristikos

Registruojama

Reikalaujama
Atitinka
A

1
LT

2

3

Skiriasi
4

Taip Ne

EN

LT

Taip Ne

EN

LT

Taip Ne

EN

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, II ir III skyrių ketvirtoje skiltyje nurodyti mašinos ar įrenginio, kurio kaina pateikiama, markę, modelį, kilmės šalį / šalį gamintoją bei technines charakteristikas.
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Įmonės kodas registre

KA-01 (kas 2 metai)

Mašinos ar įrenginio
kodas
IV SKYRIUS
MAŠINOS AR ĮRENGINIO PARDAVIMO SĄLYGOS
Eil. nr.

Sąlygos

Reikalaujama

Registruojama

Eurais

A

1

2

3

4

1

Užsakymo kiekis vienetais

2

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

3

Įrengimo, montavimo, įdiegimo
išlaidos

X

X

Transportavimo ir pristatymo
išlaidos

,

Neįskaičiuota

Įskaičiuota

LT

,

Neįskaičiuota

EN
5

,

Įskaičiuota

LT
EN

4

X

Bendra nuolaida

X

,

%

,

Bendra vieneto kaina be PVM ir kitų grąžintinų mokesčių, įskaičius bendrą nuolaidą (2 + 3 + 4 – 5)

,

V SKYRIUS
MAŠINOS AR ĮRENGINIO REPREZENTATYVUMAS
Eil. nr.
A

1

1

Ar parinkta mašina ar įrenginys buvo parduotas ataskaitiniais metais?

2

Ar registruojamos mašinos ar įrenginio markė, modelis populiarus Lietuvos rinkoje?

Taip

Ne

2

3

VI SKYRIUS
ALTERNATYVOS
Prašome pateikti panašios mašinos ar įrenginio, turinčio didesnę paklausą, markę, modelį ir technines charakteristikas bei nuorodą į gamintojo
internetinį puslapį

VII SKYRIUS
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

8 491577 197576
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Įmonės kodas registre

KA-01 (kas 2 metai)

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)

(El. paštas)

Statistinę ataskaitą teikti prisijungus per e. Statistiką: http://estatistika.stat.gov.lt arba el. p. ka-01-metine@stat.gov.lt.

Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente tel. (8 5) 236 4764.

2 491577 197602

Mašinų ir įrenginių kainų statistinės
ataskaitos KA-01 (kas 2 metai)
1 priedas

INFORMACIJA DĖL MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ KAINŲ STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA KA-01 (KAS 2 METAI)
TEISINIS STATISTINIO 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
TYRIMO PAGRINDAS Nr. 1445/2007 dėl bendrųjų pagrindinės informacijos apie perkamosios galios

paritetus teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių nustatymo, su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentu
(ES) 2015/1163.
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – mašinų ir įrenginių kainų statistinių duomenų pagrindu
TIKSLAS, RŪŠIS IR
rengti ir teikti statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai
APIMTIS
(Eurostatui) šalių nacionalinių valiutų perkamosios galios paritetams skaičiuoti.

Atrankinis statistinis tyrimas.
Tiriamasis laikotarpis – ataskaitinių metų balandžio–gegužės mėn.
Statistinę ataskaitą pildo atrinktos visų nuosavybės formų įmonės, kurios statistinio
tyrimo metais pardavinėjo ar gamino tiriamas mašinas ar įrenginius.
STATISTINĖS
Gruodžio mėnesio informaciniame pranešime „Europos šalių tarptautinių palyginimų
INFORMACIJOS
rezultatai“;
PASKELBIMO LAIKAS Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt.
IR VIETA
STATISTINIŲ
Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 17 straipsnio 1 punktas
DUOMENŲ
nustato, kad respondentai privalo Oficialiosios statistikos programai įgyvendinti
PATEIKIMO PAREIGA 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 ir tvarkymą skelbiama
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

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

Mašinų ir įrenginių kainų statistinės
ataskaitos KA-01 (kas 2 metai)
2 priedas

PAAIŠKINIMAI MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ KAINŲ
STATISTINEI ATASKAITAI KA-01 (KAS 2 METAI) PILDYTI
1. Mašinų ir įrenginių kainų statistinė ataskaita KA-01 (kas 2 metai) (toliau – statistinė ataskaita)
skirta ataskaitinių metų statistiniams duomenims apie mašinų ir įrenginių kainas ir technines charakteristikas
pateikti.
2. Pagrindinės vartojamos sąvokos:
2.1. Bendra nuolaida – tokia nuolaida, kuri galioja didžiąją metų dalį ir kuri suteikiama visiems
arba daugumai mašinos ar įrenginio pirkėjų.
2.2. Kaina – mašinos ar įrenginio vieneto piniginis įvertinimas, t. y. pinigų kiekis, kurį pirkėjas,
norėdamas tą mašiną ar įrenginį įsigyti, turi sumokėti pardavėjui.
2.3. Mašinos ar įrenginio markė – žymuo, kuriuo vienos įmonės mašinos ar įrenginiai išskiriami iš
visos mašinų ar įrenginių visumos.
2.4. Mašinos ar įrenginio modelis – tam tikras specifinis mašinos ar įrenginio variantas, kuris nuo
kitų jo ar jos variantų skiriasi tik jam būdingomis techninėmis charakteristikomis.
2.5. Nuolaida – kainos sumažinimas, kurį pardavėjas suteikia pirkėjui.
2.6. Susigrąžinami mokesčiai – tokie mokesčiai, kurie gali būti grąžinami mokesčių mokėtojui iš
valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Statistinės ataskaitos adreso dalyje Lietuvos statistikos departamentas įrašo visus pagrindinius
įmonės rekvizitus: įmonės pavadinimą, įmonės kodą Juridinių asmenų registre, adresą, pagrindinės
ekonominės veiklos kodą ir pavadinimą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.),
patvirtintą Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“
(toliau – EVRK 2 red.). Jei yra netikslumų ar pasikeitimų, siunčiant statistinę ataskaitą, prašome patikslinti
rekvizitus. EVRK 2 red. galite rasti Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt → Klasifikatoriai.
4. Statistinės ataskaitos I skyriuje Lietuvos statistikos departamentas nurodo mašinos ar įrenginio
kodą ir pavadinimą, kurio kainą įmonė turi pateikti.
5. Statistinės ataskaitos II skyriaus antroje skiltyje Lietuvos statistikos departamentas nurodo
mašinos ar įrenginio markę ir modelį, kurio kainą reikia pateikti. Taip pat gali būti nurodyta kai kurių mašinų
ar įrenginių kilmės šalis / šalis gamintoja. Tuo atveju, jei markė ir modelis nenurodyti, įmonė kainai pateikti
turi parinkti mašiną ar įrenginį, kuris labiausiai atitiktų III skyriaus pirmoje ir antroje skiltyse reikalaujamas
charakteristikas bei matavimo vienetus ir II skyriaus trečioje skiltyje pažymėti sutartiniu ženklu „“, o
ketvirtoje skiltyje įrašyti pasirinktos mašinos ar įrenginio markę, modelį ir kilmės šalį / šalį gamintoją.
6. Statistinės ataskaitos III skyriaus pirmoje skiltyje Lietuvos statistikos departamentas pateikia
mašinos ar įrenginio technines charakteristikas. Nurodytos techninės charakteristikos yra susijusios su
mašinos ar įrenginio atliekamu darbu (pajėgumas, greitis, galingumas, našumas ir kt.), eksploatacija
(energijos šaltinis, greičių / pavarų skaičius, valdymo tipai ir kt.) ir kokybe (mašinos ar įrenginio medžiaga,
svoris, atsparumas ir kt.). Techninės charakteristikos yra surašytos svarbumo tvarka. Nurodant markę ir
modelį, būtina atsižvelgti į susijusias su mašinos ar įrenginio atliekamu darbu pateiktas III skyriaus pirmoje
skiltyje charakteristikas, kadangi tai yra esminis dalykas.
7. Statistinės ataskaitos III skyriaus antroje skiltyje Lietuvos statistikos departamentas pateikia
techninių charakteristikų matavimo vienetus. Tuo atveju, jeigu turima mašina ar įrenginys yra tos pačios
markės, modelio ir techninių charakteristikų, kaip nurodyta statistinėje ataskaitoje, įmonė trečios skilties
kiekvienoje eilutėje turi tai pažymėti sutartiniu ženklu „“. Jei turimos mašinos ar įrenginio techninės
charakteristikos skiriasi nuo reikalaujamų, tai jas reikia nurodyti ketvirtoje skiltyje.
8. Jei nurodytų techninių charakteristikų mašina ar įrenginys nereprezentuoja rinkos, tuomet įmonė turi
pateikti reikalaujamos mašinos ar įrenginio kainą ir papildomai nurodyti pasirinkto labiau reprezentuojančio
modelio technines charakteristikas ir kainą statistinės ataskaitos VI skyriuje „Alternatyvos“.
9. Statistinės ataskaitos IV skyriaus pirmoje ir antroje skiltyse Lietuvos statistikos departamentas
nurodo mašinos ar įrenginio reikalaujamas pardavimo sąlygas:
9.1. Trečios skilties pirmoje eilutėje įmonė turi nurodyti faktinį vieno užsakymo mašinų ir įrenginų
skaičių (skaitmenimis).
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9.2. Ketvirtos skilties antroje eilutėje įmonė turi nurodyti tam tikros mašinos ar įrenginio pirkimo–
pardavimo sandorių, įvykusių balandžio–gegužės mėn., vidutinę svertinę kainą be pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) ir kitų mokesčių. Tuo atveju, kai perkama daug mašinų ar įrenginių, daugeliui pirkėjų grąžinamas
visas arba dalis PVM. Todėl į pateikiamas kainas turėtų būti įskaičiuojamos tik faktinės pirkėjo išlaidos.
Vidutinė kaina pagal svertinio aritmetinio vidurkio formulę skaičiuojama taip: balandžio–gegužės mėn.
kiekvieno sandorio pardavimo kaina dauginama iš atitinkamo parduotos mašinos ar įrenginio skaičiaus
(pagal skirtingus sandorius mašinų ir įrenginių kaina gali būti skirtinga). Gautų verčių suma dalijama iš viso
per balandžio–gegužės mėn. laikotarpį parduotų mašinų ar įrenginių skaičiaus.
9.3. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį mašina ar įrenginys nebuvo parduotas, įmonė turi nurodyti per
paskutinius 12 mėn. parduotos mašinos ar įrenginio kainą arba kainą iš kainoraščio ir apie tai paminėti
statistinės ataskaitos VII skyriuje „Pastabos ir siūlymai“.
9.4. Tuo atveju, kai statistinės ataskaitos IV skyriaus trečios ir ketvirtos eilučių antroje skiltyje
nurodyta „įskaičiuoti“, į bendrą vieneto kainą įmonė turi įskaičiuoti įrengimo, montavimo, instaliavimo,
transportavimo ir pristatymo išlaidas. Jeigu nurodyta „neįskaičiuoti“, šių išlaidų į bendrą vieneto kainą
įskaičiuoti nereikia.
9.5. IV skyriaus trečios skilties trečioje ir ketvirtoje eilutėse įmonės prašome nurodyti, ar įrengimo,
montavimo, instaliavimo bei transportavimo ir pristatymo išlaidos faktiškai įskaičiuotos į bendrą vieneto
kainą, pažymint atitinkamai „įskaičiuota“ arba „neįskaičiuota“ bei ketvirtos skilties trečioje ir ketvirtoje
eilutėse įrašyti šių darbų vertę. Jei įmonė negali atskirti įrengimo, montavimo, instaliavimo bei transportavimo
ir pristatymo išlaidų, tokiu atveju tai turi būti paaiškinta VII skyriuje „Pastabos ir siūlymai“.
9.6. Jeigu statistinės ataskaitos IV skyriaus antroje skiltyje trečioje ir ketvirtoje eilutėse reikalaujama
neįskaičiuoti įrengimo, montavimo, instaliavimo bei transportavimo ir pristatymo išlaidų, o įmonė to išskirti
negali, tada trečioje skiltyje trečioje ir ketvirtoje eilutėse reikia atitinkamai pažymėti „įskaičiuota“.
9.7. Įmonės taikomą bendrą nuolaidą procentais prašome įrašyti į penktos eilutės trečią skiltį, o
ketvirtoje skiltyje − nurodyti vidutinę bendrą nuolaidą eurais.
9.8. Statistinės ataskaitos IV skyriaus eilutėje „Bendra vieneto kaina be PVM ir kitų grąžintinų
mokesčių, įskaičius bendrą nuolaidą“ turi būti nurodyta kaina eurais be PVM ir kitų grąžintinų mokesčių. Į
kainą turėtų būti įskaičiuoti nesusigrąžinami mokesčiai, prekybos antkainis, įrengimo, montavimo,
instaliavimo darbų išlaidos (jeigu to reikalauja pardavimo sąlygos) bei transportavimo ir pristatymo išlaidos
(jeigu to reikalauja pardavimo sąlygos). Kaina turi būti pateikiama įskaitant taikomas bendras nuolaidas.
9.9. Parduotos mašinos ar įrenginio kaina, išreikšta užsienio valiuta, turi būti perskaičiuota į eurus
pagal Europos Centrinio Banko (toliau – ECB) paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai
euro ir užsienio valiutos santykio ECB neskelbia, – pagal Lietuvos banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos
santykį, kuris galiojo tą mėnesį, kai įvyko pardavimas.
9.10. Statistinės ataskaitos V skyriuje įmonė turi pažymėti sutartiniu ženklu „“, ar mašina ar
įrenginys, kurio kaina pateikiama, buvo parduotas ataskaitiniais metais, ar markė, modelis populiarus Lietuvos
rinkoje. Mašinos ar įrenginio populiarumas gali būti nustatytas atsižvelgiant į parduotų mašinų ir įrenginių
skaičių, parduotos apimties dalį rinkoje, prekės ženklo žinomumą rinkoje (pvz., „Honda“, „Husqvarna“).
10. Statistinės ataskaitos VI skyrius skirtas alternatyvoms. Jeigu statistinėje ataskaitoje nagrinėjama
mašina ar įrenginys jau pasenęs arba nebegaminamas, tai įmonė turi pažymėti ir nurodyti panašios mašinos
ar įrenginio markę, modelį ir technines charakteristikas bei nuorodą į gamintojo internetinį puslapį.
11. Statistinės ataskaitos VII skyrius skirtas pastaboms ir siūlymams.

