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DEL PAKLAUSIMO

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau — Energetikos ministerija) pagal
kompetencij inagrinejo Jüs4 2019 m. sausio 2 d. pak1ausim, kuriame praoma paaikinti
,,<...> kokius (energijos) rodmenis reikia dekiaruoti mokejirnq ruoiniuose — fiksuotus ataskaitinio
mènesio paskutinei dienai ar faktinius rodmenis fiksuotus mokéjim dienai (kito mènesio
18 dienai) <...>“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimuose ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatuoset, apibréta
kompetencija, Energetikos ministerijai néra suteikta teisé aikinti jstatymus, Vyriausybés
nutarimus ir kitus teisés aktus bei j4 taikym, todél teikiame tik Energetikos ministerijos
specia1istt nuomonç, kuri negali büti traktuojama kaip oficialus teisés akt aikinimas.

Elektros energijos vartotoj1. santykius su elektros energijos tiekéjais, tinkh1 operatoriais
reglamentuoja Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés” (toliau — Taisykles). Taisyk1it
56.4 papunktyje nustatyta prievolé elektros energijos vartotojui ne véliau kaip kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio paskutinç dien, taip pat prie pasikeiëiant elektros energijos kainoms ir
(ar) tarifams, uràyti elektros apskaitos prietaisq rodmenis ir dekiaruoti operatoriui ar tiekéjui.
Taisyk1h 112 punkte jtvirtinta, kad buitinis vartotojas u per ataskaitinj laikotarpj patiek4 elektros
energij, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas ir (ar) ga1i su
operatoriumi ar tiekéju privalo atsiskaityti ne véliau kaip iki kito ménesio, einanéio p0 ataskaitinio
laikotarpio paskutines kalendorinés dienos.

Sutaréiq su buitiniais vartotojais del gamtini4 duji. tiekimo, perdavimo ir skirstymo
standartini4 slygq apraas” (toliau — Apraas) nustato gamtiniq dujq pirkimo—pardavimo ir
paslaugq teikimo sutari1.l (toliau — sutartis) su buitiniais gamtiniij dujq vartotojais sudarym,
ga1iojim, nutraukim4, duj tiekimo tvark ir s1ygas, dujq kiekio ir tarifo (kainos) nustatymo
tvark, buitinio vartotojo atsiskaitymo u suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas tvark. Aprao
29.4 papunktyje nustatyta, kad buitinis vartotojas privalo ne véliau kaip paskutinç ataskaitinio
laikotarpio dien (jei nesutarta kitaip) ufiksuoti matavimo priemones rodmenis ir dekiaruoti juos
tiekimo jmonei. Paymetina, kad sutartyje nustatoma matavimo priemones rodmenl4 pateikimo
forma ir bUdas. Aprao 29.5 papunktyje jtvirtinta, kad buitinis vartotojas privalo sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka pagal ga1iojanius tarifus (kainas) atsiskaityti su tiekimo jmone u
suvartotas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas pagal matavimo priemonés rodmenis arba kitais
sutartyje nurodytais büdais.

Paymétina, kad dauguma elektros energijos ir gamtiniij dujq buitini4 vartotoj turi
susiformavusj jprotj atsiskaityti u elektros energij ar gamtines dujas, dekiaruojant suvarto4
elektros energijos ar gamtinil4 duj kiekj.
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Buitinil4 vartotojl4 patogumui energijos (elektros energijos ir gamtini duj) tiekimo
monês yra sudariusios galimybç atsiskaityti i karto u dek1aruojam elektros energijos ar
gamtinh. dujl4 kiekj savitarnos svetainèse, interneto banke, mokant per ,,jmokos ir mokesiai”
form ir kitose elektroninèse atsiskaitym1 sistemose bei jmokt grynais surinkimo vietose:
AB ,,Lietuvos patas” skyriuose, ,,Maxima” kasose, ,,Perlas” terminaluose, spaudos kioskuose.
Buitiniam vartotojui nebereikia rUpintis mokétinos sumos apskaiëiavimu. Buitiniam vartotojui
utenka inoti rodmenj, kurj rodo jo elektros ar gamtiniq duj skaitiklis, o sistemoje mokétina
suma apskaiiuojama automatikai.

Taip pat buitiniai vartotojai (savitarnos svetainéje www.manogile.lt, vartotojq aptarnavimo
centre, paskambinç vartotojl aptamavimo telefono numeriu 1802) gali tik dekiaruoti einamojo
ménesio elektros ar gamtinii duji skaitik1ii rodmenis, kuri4 pagrindu pasibaigus ménesiui bus
suformuojama PVM sskaita faktüra (toliau — S4skaita), kuri buitiniai vartotojai gali apmoketi
iki kito ménesio paskutines dienos.

Galiojantys teisés aktai buitiniams vartotojams suteikia p1aias galimybes rinktis rodmenq
dekiaravimo ir atsiskaitymo bUdus, t. y. buitiniai vartotojai gali dekiaruoti elektros ar gamtini
duj skaitikliq rodmenis ir ikart apmokéti deklaruo4 kiekj arba dekiaruoti rodmenis, o dekIaruot
suvartojim apmokéti iki kito ménesio pabaigos, sulaukus iraytos Sskaitos. Atsiskaitant
taikomos kainos (tarifai), galiojç t mènesj, u kurj yra atsiskaitoma.

Manome, kad néra poreikio koreguoti iuo metu galiojantj teisinj regu1iavim del suvartotq
gamtini duj4 I elektros energijos skaitikli4 rodmenl4 dekiaravimo, kadangi buitiniai vartotojai

einamajj ménesj turi dekiaruoti einamojo ménesio suvarto4 energij4 (elektros energij4 / gamtines
dujas) ir uj gali atsiskaityti arba i karto, arba kit ménesj (kitaip tariant, dekiaravimas gali jvykti
kartu su apmokejimu, arba be jo).

Papildomai informuojame, kad Taisykles ir Apraas jpareigoja elektros ar gamtini4 dujq
tiekéjus nustatyta tvarka1” teikti buitiniam vartotojui informacij apie efektyvq ir saugu gamtini
duj4 ar elektros energijos vartojim4, teikiamas paslaugas, paslaug4 teikimo slygas, tarifus
(kainas) ir paslaug4 kainas, sutarties pakeitimus ir kit teisés aktuose bei sutartyje nustatyt
informacij .
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