Statistinės ataskaitos, sudarytos už 202y metus, pildymo
PAAIŠKINIMAI
1 - ”Ataskaitos sudarymo data” - metai, mėnuo, diena, pvz. 202y-01-30. Ataskaita turėtų būti sudaryta iki
202y-01-31.
2 - Statistinės ataskaitos numeris, kurį suteikia ūkio subjektas.
3 – Sudarymo vieta - Statistinės ataskaitos sudarymo vieta (gali būti ūkio subjekto registracijos vieta miestas, gyvenvietė ir kt.)
4 - “Ataskaitinis laikotarpis” – 202y metai.
5 - Nurodoma ”Paskutinės atliktos inventorizacijos” data: metai, mėnuo, diena.
6 - Dalyse „Pagaminta“, „Įsigyta“, „Pateikta prabuoti“, „Realizuota“ skiltyse ”Skaičius (vnt.)” ir ”Masė
(g, ct)” nurodomas bendras 202y metais atitinkamai pagamintų/ įsigytų/ pateiktų prabuoti ar realizuotų
gaminių kiekis vienetais ir mase (įskaitant gaminius, gautus/realizuotus konsignacijos, autorinių sutarčių
(perdavimo aktų) ar pasibaigusių įkeitimo sutarčių pagrindu).
Duomenys imami iš pirminių gamybos/ įsigijimo/ prabavimo/ realizavimo dokumentų (gamybos
aktų ar užsakymų, PVM sąskaitų – faktūrų, sąskaitų – faktūrų, prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų,
supirkimo/pardavimo, perkėlimo iš lombardo dokumentų, apyvartos (realizacijos) žiniaraščių.
7 - ”Kitos EEE valstybės” – Europos Ekonominės erdvės valstybės, išskyrus Latviją, Lenkiją ir Lietuvą.
8 - “Pusgaminiai, žaliava” - ne visai baigti gaminti tauriųjų metalų gaminiai su brangakmeniais arba be jų,
lydiniai, detalės, granulės, luitai ir kito pavidalo (pvz. vielos, strypai ir pan.) taurieji metalai, išskyrus
gaminius.
9 - ”Investicinis auksas” – grynojo 999,9° aukso luitai, skirti investicijoms.
10 - “Deimantų žaliava” – neapdoroti ir neįtvirtinti arba tik suskaldyti, supjaustyti deimantai.
11 - “Neįtvirtinti brangakmeniai“ – nesuverti, neaptaisyti ir neįtvirtinti gaminiuose safyrai, smaragdai,
rubinai ir apdoroti deimantai.
12 - Dalyje ”Realizuota” skiltyje “Likutis” – nurodomas likęs 202y metų pabaigoje pas ūkio subjektą
tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių, pusgaminių, žaliavos kiekis.
PASTABOS:
1. „y“ ataskaitinių kalendorinių metų datos paskutinis skaičius.
2. ”X” pažymėti laukai nepildomi.
3. Jeigu ūkio subjektas neturi prašomų duomenų atitinkamose ataskaitos lentelės grafose, paliekama
neužpildyta grafa arba nurodomas 0 - „nulis“.
4. Skiltyje “Masė (g, ct)” nurodoma bendra gaminių, o ne tauriojo metalo masė, t.y. nurodoma gaminių su
netauriųjų metalų detalėmis (akmenimis, stiklu, oda ar pan.) masė.
5. Aukso, sidabro ar kitų tauriųjų (platinos, paladžio) metalų gaminiai be brangakmenių – gaminiai, be
įtvirtintų natūralių akmenų arba su įtvirtintais natūraliais akmenimis, tačiau tie akmenys nėra deimantai,
safyrai, smaragdai, rubinai.
6. Gaminiai su brangakmeniais – tauriųjų ar netauriųjų metalų gaminiai, kuriuose įtvirtinti deimantai,
safyrai, smaragdai, rubinai.

