ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

- Η παροχή στοιχείων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
- Το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το
ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων
(Ν. 3832/2010)

∆/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο: 213 1352499, 213 1352056
Fax: 213 1352496
Email: dallia@statistics.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Παρακαλούµε το ερωτ/γιο να επιστραφεί συµπληρωµένο στην ΕΛΣΤΑΤ µέχρι τις 20 του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο αναφοράς

ΤΡΙΜΗΝΟ αναφοράς των στοιχείων: Α__
(να σηµειωθεί Χ στο αντίστοιχο χτένι)

Β__

Γ__

∆__ έτος 2014

Επωνυµία Επιχείρησης: ...................................................................................
Ταχ. ∆/νση:.......................................................................................................
ΑΦΜ: __________________
Τηλ.: …………………………….., fax: …….……….………………
E-mail......................................................................................................
Κλάδος: ________ (συµπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ)

(Σφραγίδα µε τα στοιχεία της επιχείρησης)

Κωδ. επιχείρησης: ____________(συµπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ)
Να σηµειωθεί ο κύκλος εργασιών* (κύριες και δευτερεύουσες τακτικές δραστηριότητες, λογαριασµοί 70 - 74)
χωρίς ΦΠΑ και άλλους συναφείς εκπτώσιµους φόρους και να γραφεί στον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας της
επιχείρησης που πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο κύκλο εργασιών.
Συνυπολογίζονται πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων/υπηρεσιών και δεν περιλαµβάνονται λοιπά έσοδα
εκµετάλλευσης.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
NACE Rev.2
Περιγραφή κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας
(σε ΕΥΡΩ)
49.1+49.2

Υπεραστικές σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών και
σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων

49.3+49.4

Άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών - Οδικές µεταφορές
εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης

49.5

Μεταφορές µέσω αγωγών (περιλαµβάνεται η µεταφορά αερίων,
ρευστών και γεωπολτών, µε εξαίρεση τη διανοµή φυσικού αερίου,
φωταερίου, ατµού & νερού)

51

Αεροπορικές µεταφορές επιβατών-Αεροπορικές µεταφορές
εµπορευµάτων

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφορά
δραστηριότητες (δραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες, πλωτές,
αεροπορικές µεταφορές, διακίνηση φορτίων κ.λ.π)

79

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων
οργανωµένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και
συναφείς δραστηριότητες

Άλλη δραστηριότητα (στην περίπτωση που η κύρια δραστηριότητα δεν είναι µια από τις
ανωτέρω), να περιγραφεί: …………………………………………………………………………
Αριθµός εργάσιµων ηµερών κατά τη διάρκεια του τριµήνου αναφοράς κατά τις οποίες η επιχείρηση ήταν ανοικτή
Αριθµός εργάσιµων ηµερών κατά τη διάρκεια του τριµήνου αναφοράς κατά τις οποίες η επιχείρηση έµεινε κλειστή
Παρακαλούµε να συµπληρωθούν τα ακριβή στοιχεία και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να δοθεί η καλύτερη
δυνατή εκτίµηση.
Ηµεροµηνία :

Ονοµατεπώνυµο αρµοδίου: …………………………… Υπογραφή: ………………

_ _ / _ _ / 200_

Τηλ.: …………………………

FAX: ………………………….

Ευχαριστούµε για τη συνεργασία

e-mail:
…………………………………………..
→ * Οδηγίες στην πίσω σελίδα

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σκοπός της τριµηνιαίας αυτής έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για την κατάρτιση Βραχυχρόνιων
∆εικτών, οι οποίοι θα παρουσιάζουν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στον Τοµέα των
Μεταφορών.
Η έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο εφαρµογής των Κανονισµών του Συµβουλίου της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης1165/98 και 1158/2005, «περί βραχυχρόνιων στατιστικών», για την
κάλυψη εθνικών και διεθνών/ ευρωπαϊκών αναγκών.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αναγράφεται ο κύκλος εργασιών (κύριες και δευτερεύουσες τακτικές δραστηριότητες της
επιχείρησης, λογαριασµοί 70,71,72,73 και 74), όπως προκύπτει από τα ποσά που έχει τιµολογήσει
η επιχείρηση κατά τη διάρκεια του τριµήνου αναφοράς, τα οποία αντιστοιχούν σε έσοδα από
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους.
Στην αξία του κύκλου εργασιών περιλαµβάνονται όλα τα άλλα έξοδα (µεταφορικά, συσκευασία
κλπ.) που βαρύνουν τους πελάτες, ακόµα και στην περίπτωση που αναγράφονται χωριστά στο
τιµολόγιο.
Στην αξία του κύκλου εργασιών περιλαµβάνονται κατά κανόνα και τα ακόλουθα στοιχεία:
- πωλήσεις µεταποιηµένων προϊόντων - πωλήσεις προϊόντων που έχουν παραχθεί από υπεργολήπτες πωλήσεις αγαθών που αγοράστηκαν µε σκοπό τη µεταπώληση στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν
- τιµολογηθείσες υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί,
- πωλήσεις υποπροϊόντων - τιµολογηθείσες δαπάνες συσκευασίας και µεταφοράς,
- τιµολογηθείσες ώρες εργασίας που παρασχέθηκαν από τρίτους στο πλαίσιο υπεργολαβίας,
- τιµολογηθείσες εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης και επισκευής,
- τιµολογηθείσα ανάπτυξη λογισµικού και άδειες λογισµικού - πωλήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου, θέρµανσης και νερού - πωλήσεις απορριµµάτων και άλλων ανακτήσιµων υλικών
- Συνυπολογίζονται πρόσθετα, και οι τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων της επιχείρησης.
(Η έννοια “προϊόν” περιλαµβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες).
Στην αξία του κύκλου εργασιών δεν περιλαµβάνονται κατά κανόνα τα ακόλουθα στοιχεία:
- ΦΠΑ και άλλοι συναφείς εκπτώσιµοι φόροι που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών, καθώς
και όλα τα τέλη και οι φόροι επί των αγαθών ή επί των υπηρεσιών που τιµολογήθηκαν από την
µονάδα - προµήθειες – µισθώµατα - µισθώµατα ιδίων µονάδων παραγωγής και µηχανηµάτων της
επιχείρησης που χρησιµοποιούνται από τρίτους - µισθώµατα κτιρίων που ανήκουν στην εταιρείαέσοδα από άδειες εκµετάλλευσης - έσοδα από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη διάθεση του
προσωπικού (για παράδειγµα από καντίνα εργοστασίου) - παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο
πλαίσιο της µονάδας παρατήρησης - πωλήσεις ιδίας γης και πάγιων στοιχείων ενεργητικού
- πωλήσεις ή εκµισθώσεις ιδίας ιδιοκτησίας-πωλήσεις µετοχών - έσοδα από τόκους και µερίσµατα
- άλλα έκτακτα έσοδα.
Από τα ακαθάριστα έσοδα, πρέπει να αφαιρούνται οι εκπτώσεις επί των τιµών, η αξία της επιστρεφόµενης
συσκευασίας, οι εκπτώσεις επί του τζίρου και οι προσφορές που παραχωρήθηκαν σε µεταγενέστερο στάδιο
στους πελάτες, για παράδειγµα στα τέλη του έτους.
∆εν περιλαµβάνονται επίσης, τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης, τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και τα έκτακτα
έσοδα της επιχείρησης.

