Statistinis formuliaras patvirtintas Lietuvos statistikos
departamento generalinio direktoriaus ir
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos generalinio direktoriaus

2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. DĮ-186/1B-527
-

_______________________________________________________________________
(PVM mokėtojo pavadinimas)

Muitinės departamento
Statistikos analizės skyriui

INTRASTATO STATISTINĖ ATASKAITA
ĮVEŽIMAS UPS-02 (MĖNESINĖ)
_____ M. _________________ MĖN.
_____________ Nr. ____
(Užpildymo data)

Tikslinimas

Duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją
Pateikiama iki 10-os darbo dienos mėnesiui pasibaigus

PVM mokėtojo kodas
Adresas

Statistinių duomenų konfidencialumas garantuojamas
Telefonas
Ataskaitos statistinis formuliaras skelbiamas interneto svetainėse
osp.stat.gov.lt ir www.lrmuitine.lt

El. paštas
Faksas

Duomenys apie tarpininką

Registracija Muitinės departamente

Juridinį asmenį
identifikuojantis kodas
Juridinio asmens pavadinimas
Adresas
Telefonas
El. paštas
Faksas
2. Prekės kodas

1. Eil. nr.

3. Trumpas prekės aprašymas

4. Apskritis

5. Sandoris

9. Neto masė, kg

6. Pristatymo sąlygos

7. Transporto rūšis

10. Mato vnt.

12. Faktūrinė vertė, EUR

8. Šalis siuntėja

8a. Kilmės šalis

11. Kiekis
13. Statistinė vertė, EUR

2. Prekės kodas

1. Eil. nr.

3. Trumpas prekės aprašymas

4. Apskritis

5. Sandoris

9. Neto masė, kg

6. Pristatymo sąlygos

7. Transporto rūšis

10. Mato vnt.

12. Faktūrinė vertė, EUR

8. Šalis siuntėja

8a. Kilmės šalis

11. Kiekis
13. Statistinė vertė, EUR

2. Prekės kodas

1. Eil. nr.

3. Trumpas prekės aprašymas

4. Apskritis

5. Sandoris

9. Neto masė, kg

6. Pristatymo sąlygos

7. Transporto rūšis

10. Mato vnt.

12. Faktūrinė vertė, EUR

8. Šalis siuntėja

8a. Kilmės šalis

11. Kiekis
13. Statistinė vertė, EUR

Visų faktūrinių verčių (12-ų langelių) suma

Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistiniams duomenims rengti ir statistinei ataskaitai pildyti:
Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo

(Vardas ir pavardė)

(Telefonas)

(Faksas)

(El. paštas)

Pasiteirauti: Muitinės departamentas, tel. (8 5) 8 800 90 080, el. p. info@lrmuitine.lt.

val.

min.

Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas
UPS-02 (mėnesinės)
priedas

INFORMACIJA DĖL INTRASTATO STATISTINIO TYRIMO
(STATISTINĖ ATASKAITA UPS-02 (MĖNESINĖ)
TEISINIS STATISTINIO 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
TYRIMO PAGRINDAS 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo

statistikos srityje.
2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1197, kuriuo
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos
verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje,
nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 1086 „Dėl
užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“.
STATISTINIO TYRIMO Statistinio tyrimo tikslas – parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie prekių
TIKSLAS, RŪŠIS IR
įvežimą iš Europos Sąjungos valstybių į Lietuvos Respubliką.
APIMTIS
Ištisinis statistinis tyrimas.

Tiriamasis laikotarpis – kalendorinis mėnuo.
Statistinę ataskaitą pildo Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais registruoti
asmenys, viršiję Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu
nustatomą Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo ribą.
STATISTINĖS
40 dieną ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus – informaciniame pranešime „Užsienio
INFORMACIJOS
prekyba prekėmis“.
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 skelbiama:
lrmuitine.lt/asmens-duomenų-apsauga,
stat.gov.lt/asmens-duomenu-apsauga.

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

