ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

- Η παροχή στοιχείων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
Μ.Μ.Ε
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιάς

είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

- Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς και τηρείται
το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων
(Ν.3832/2010)

213 1352499 ,213 1352056
 213 1352496
 a.ntalli@statistics.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΟ αναφοράς των στοιχείων: A_ B _ Γ_ Δ_  έτους 2018
(να σημειωθεί Χ στο αντίστοιχο χτένι)

Επωνυμία Επιχείρησης: ……………………………………………………..…………
Ταχ. Δ/νση:
…………………………………………………………………….
ΑΦΜ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Τηλ:……………………………..,fax:…………………………. ……………………..
E-mail:………………………………………………………………………………….
Κλάδος: ____ (συμπληρώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. )

[

]

[

]
( Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης )

Κωδικός επιχείρησης: _____ (συμπληρώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Να σημειωθεί ο κύκλος εργασιών* (κύριες και δευτερεύουσες τακτικές δραστηριότητες, λογαριασμοί 70,71,72,73,74), 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.
Κωδικός
κλάδου
NACE Rev. 2 NACE Rev. 1
59
59
60
60

921 + 922
221 + 724 +
748 + 921 +
922
642 + 724 +
922
642 + 724 +
922

Περιγραφή δραστηριότητας
(Συμπληρώστε τις απαντήσεις σας, όσον αφορά την αξία κύκλου εργασιών, σε ένα ή
περισσότερους κωδικούς κλάδων, που σας αφορούν)

Αξία κύκλου
εργασιών
(σε ευρώ)

Παραγωγή και διανομή κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων, προβολή κινηματογραφικών ταινιών
Ηχογραφήσεις, μουσικές εκδόσεις και υπηρεσίες copyright
Επιλογή, προγραμματισμός, διαβίβαση και μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων και
εκπομπών
Επιλογή, προγραμματισμός, διαβίβαση και μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων και
εκπομπών
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: -- / -- / 20 18
Τηλ.: ………………………

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

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

………………….

e-mail: ……………………………………

 * Οδηγίες στην πίσω σελίδα 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Σκοπός της τριμηνιαίας αυτής έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για την κατάρτιση Βραχυχρόνιων Δεικτών, οι οποίοι θα
παρουσιάζουν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών.
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
70,71,72,73,74), 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 που 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 των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από την μονάδα
- προμήθειες, μισθώματα και ενοίκια γενικά
- μισθώματα ιδίων μονάδων παραγωγής και μηχανημάτων της επιχείρησης που χρησιμοποιούνται από τρίτους
- μισθώματα κτιρίων που ανήκουν στην εταιρεία
- έσοδα από άδειες εκμετάλλευσης
- έσοδα από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού (π.χ. καντίνα εργοστασίου)
- παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της επιχείρησης
- πωλήσεις ιδίας γης και πάγιων στοιχείων ενεργητικού
- πωλήσεις ή εκμισθώσεις ιδίας ιδιοκτησίας
- έσοδα από τόκους και μερίσματα ή πωλήσεις μετοχών
- 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.
Δεν περιλαμβάνονται επίσης, τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα
της επιχείρησης.
Πόσος χρόνος (σε λεπτά) απαιτήθηκε συνολικά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου : ………λεπτά

