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Mokesčių ir socialinių draudimo įmokų įplaukų
skaičiavimo tikslas – parengti ir 0900 lentelėje pateikti
vartotojams informaciją apie į Lietuvos biudžetą
surenkamus mokesčius ir socialines draudimo įmokas
(subsektoriais) pagal Europos sąskaitų sistemą (ESS
2010).
Europos sąskaitų sistema (ESS 2010)
Valdžios sektorius (S.13), taip pat ES institucijos
(S.212)
Rodikliai sudaryti nacionalinių sąskaitų (ESS 2010)
pagrindu, jie apima detalų mokesčių ir socialinių įmokų
gavimą valdžios sektoriaus (S.13) ir jo subsektorių
(centrinio, vietos ir socialinės apsaugos fondų), taip pat
ES institucijų pagal ESS 2010 klasifikatorių. ESS 0900
lentelėje „Išsamios mokesčių ir socialinių įmokų

įplaukos, gaunamos pagal mokesčio pobūdį ir socialines
įplaukas
subsektoriais
naudojant
ESS
2010
klasifikatorių“ pateikiamas detalesnis suskirstymas nei
0200 lentelėje.
Instituciniai vienetai ir vienetų grupės
Valdžios sektorius, taip pat ES institucijos
Visa šalies teritorija
Nuo 1995 m.
–
Mln. EUR
Metai
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Informaciniai pranešimai
Leidiniai
Duomenų bazės

Europos Parlamento ir Europos Tarybos Reglamentas
(ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir
regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje;
2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentas
Nr. 995/2001 įgyvendinantis 2000 m. liepos 10 d. Tarybos
ir Europos Parlamento reglamentą Nr. 2516/2000 dėl
mokesčių ir socialinių įmokų rinkimo taisyklių, duomenų
šaltinio, įrašymo laiko, mokesčių ir socialinių įmokų
apskaičiavimo.
–

Lietuvos
statistikos
departamentas,
rinkdamas,
apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir
skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina
respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir
kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų
konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos
departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos
gairėse.
Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų
saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės
sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. DĮ-42.
Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą
statistinės informacijos skelbimo kalendorių.
https://osp.stat.gov.lt/kalendoriai
Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos
portale pagal statistinės informacijos skelbimo
kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos
rengimo ir sklaidos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. DĮ-212.
Metai

–
„Lietuvos statistikos metraštis“
Rodiklių
duomenų
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(Ūkis
ir
finansai
(makroekonomika) -> Valdžios sektoriaus finansai ->
Metiniai valdžios sektoriaus finansų duomenys ->
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16.1
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Mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos (ESS 2010))
–
Eurostato duomenų bazė
Europos sąskaitų sistema (ESS 2010)
Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė
užtikrinama vadovaujantis Europos statistikos praktikos
kodekso nuostatomis. 2007 m. Lietuvos statistikos
departamente įdiegta kokybės vadybos sistema,
atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų
standarto ISO 9001 reikalavimus.
Analizuojama gautos informacijos kokybė. Atliekama
papildoma statistinių duomenų kokybės kontrolė
makroduomenų lygiu. Statistiniai rodikliai palyginami
su ankstesnio laikotarpio rodikliais ir atitinkamais kitais
valdžios sektoriaus statistiniais rodikliais bei
administracinių
šaltinių
rodikliais.
Nustatomos
išsiskiriančios reikšmės ir atliekama jų analizė.
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo
atstovai, studentai, kurių poreikiai
tenkinami
nepažeidžiant konfidencialumo principo.
Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių
tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo
lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos,
bendras gyventojų nuomonės apie LSD produktus ir
paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir
kt. tyrimai. Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų
pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų
nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės
informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos
sričių rodiklių poreikis.
Visi reglamentuoti rodikliai ir jų komponentai yra
skelbiami.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc.
Statistinė informacija rengiama iš administracinių
šaltinių, todėl bendras rodiklio tikslumas yra aukštas.
–
–
–
–
–
Statistinė informacija skelbiama 10 mėn. pradžioje
ataskaitiniams metams pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

Pagrindinė metodinė sistema yra Europos sąskaitų
sistema
(ESS 2010),
kuri
užtikrina
visišką
palyginamumą tarp ES šalių.
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Užtikrinamas visiškas palyginamumas.
Nuo 1995 m.
Rodikliai suderinami su kitose ESS 2010 lentelėse
pateikiamais valdžios sektoriaus rodikliais.
Užtikrinamas vidinis suderinamumas.
Naudojami administraciniai duomenys.

Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis
Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo,
analizės ir skelbimo principais, patvirtintais Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-262. Apie
planines revizijas vartotojai informuojami iš anksto
planinių statistinių rodiklių revizijų kalendoriuje.
Statistinio rodiklio revizijos atliekamos pagal planinį
statistinių rodiklių revizijų kalendorių.
–
Naudojami duomenys iš administracinių šaltinių −
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Sodros −
informacija.
Metai
Statistinius duomenis ataskaitų forma pateikia
nacionalinės valdžios institucijos ir kiti valdžios
sektoriaus subjektai.
Statistinių duomenų tinkamumo patikrinimą atlieka
LSD, papildomą kokybės kontrolę atlieka Eurostatas.
Sąskaitos rengiamos pagal ESS 2010 reikalavimus.
Mokesčių ir socialinių įmokų įrašymas turi būti atliktas
remiantis 2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentu
Nr. 995/2001 įgyvendinančiu 2000 m. liepos 10 d.
Tarybos ir Europos parlamento reglamentą Nr. 2516/2000.
Duomenys nekoreguojami.
–

