1 priedas

Eil.
Nr.

Metodikos projektas

1.

4. Atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio
namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto
vandens tiekėjai ar kiti asmenys, teikiantys atsiskaitomųjų karšto vandens
apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugas.

2.

15. Apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis diferencijuojamas pagal
duomenų nuskaitymo būda. <...>
26.3. personalo sąnaudos:
26.3.1 metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas apskaitos prietaisų
aptarnavimo darbuotojų, įskaitant apskaitos prietaisų aptarnavimo
paslaugai priskirtų bendrosios veiklos darbuotojus, skaičių padauginus iš
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio: <...>

3.

16. Nepasibaigus veiklos plano vykdymo laikotarpiui apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokestis gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui
pasikeitus daugiau kaip 10 proc. Tokiu atveju Ūkio subjektas savivaldybės
institucijai teikia naują apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio
skaičiavimo projektą.

4.

22.2. lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes. Jei atitinkamos Ūkio
subjektų grupės efektyvumas didesnis nei Ūkio subjekto, Ūkio subjektui
nustatoma jo grupės efektyvumą atitinkanti sąnaudų dalis. Jei Ūkio subjekto
efektyvumas viršija atitinkamos Ūkio subjektų grupės efektyvumą,
nustatoma Ūkio subjekto faktinių sąnaudų apimtis. Lyginamosios analizės

Komentarai / pastabos
Atkreipiame Komisijos dėmesį, kad Lietuvos Respublikos geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12,
16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir įstatymo
papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymo projekte įrašyta, kad
„mokestis už geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nuotekų apskaitos
prietaisų, karšto vandens apskaitos prietaisų įsigijimą, įrengimą,
eksploatavimą ir patikrą skaičiuojamas pagal geriamojo vandens
apskaitos prietaisų, nuotekų apskaitos prietaisų, karšto vandens
apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo mokesčio
apskaičiavimo metodiką“. Galiojant dviem metodikoms gali susiformuoti
situacijos, kai iš esmės už tą patį dalyką tame pačiame mieste įkainis bus
skaičiuojamas skirtingai priklausomai nuo paslaugos teikėjo.
Pastebėtina, kad darbuotojų skaičiaus lyginimas yra korektiškas tik esant
tam tikroms būtinosioms sąlygoms, t. y. jei apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokestis diferencijuojamas pagal duomenų nuskaitymo
būdą, tai ir lyginamoji darbuotojų skaičiaus analizė yra korektiška, kai
lyginama apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugai faktiškai priskirtų
būtinųjų sąnaudų apimtis priklausomai nuo to, ar apskaitos prietaisai yra
su nuotoliniu ar be nuotolinio nuskaitymo.
Manome, kad ne tik Lietuvos Respublikos statistikos departamento
skelbiamas vartotojų kainų indeksas daro įtaką apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokesčiui. Gal galima numatyti ir kitus apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokesčio perskaičiavimą lemiančius veiksnius? Pvz.:
veiklos plano neįvykdymas dėl svarbių priežasčių, išaugusios tam tikros
pastoviosios būtinosios sąnaudos ir pan. Siūlome minėtą papunktį
išdėstyti taip:
„Nepasibaigus veiklos plano vykdymo laikotarpiui apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokestis gali būti perskaičiuojamas vartotojų kainų indeksui
pasikeitus daugiau kaip 10 proc. bei esant kitoms ekonomiškai
pagrįstoms priežastims. Tokiu atveju Ūkio subjektas savivaldybės
institucijai teikia naują apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio
skaičiavimo projektą.“
Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu (t. y. 2018 m.) atliekamuose
skaičiavimuose taikomi 2014 m. lyginamosios analizės rodikliai, kurie
nustatyti 2016 m. vasario 11 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-41 „Dėl
2014 m. šilumos tiekėjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto
vandens tiekimo veiklos technologinių ir darbo našumo paskelbimo“.
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rodiklius skaičiuoja Komisija, vadovaudamasi Šilumos gamybos,
perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto
vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės
aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „ Dėl
Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir
atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų
lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lyginamosios analizės
aprašas);

Manome, kad Komisija turi siekti sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 str. 2 d.
nurodytus tikslus: didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą,
skatinti karšto vandens ruošimo ir tiekimo konkurenciją bei mažiausiomis
sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens
tiekimą vartotojams. Atkreiptinas dėmesys, kad kainos turi skatinti
šilumos tiekimo bendroves teikti paslaugas vartotojams įmanomai
mažiausiomis sąnaudomis, tačiau įmanomai mažiausios sąnaudos taip
pat turi būti ekonomiškai pagrįstos. Šiuo atveju šilumos tiekimo bendrovių
faktinių veiklos rodiklių nuvertinimas ir neįvertinimas, neatsižvelgiant į
praėjusio laikotarpio ataskaitinio laikotarpio (praėjusių metų) rodiklius yra
nepagrįstas. Tuo Metodikos projektas netenkina teisės aktui keliamo
tikslumo ir aiškumo reikalavimų.
Prašome Komisijos įvertinti situaciją, kai tiesiogiai priskirtų darbuotojų
nėra (kadangi skaitiklių rodmenų nuskaitymas vykdomas nuotoliniu
būdu), tačiau būtina priskirti bendrosios veiklos darbuotojus.

26.3.1.1. darbuotojai, kurie tiesiogiai negali būti priskirti apskaitos prietaisų
aptarnavimo veiklai, tarp veiklų paskirstomi proporcingai tiesiogiai
priskirtiems darbuotojams arba proporcingai pagal atitinkamoje veikloje
dirbtą darbo laiką. Vidutinis apskaitos prietaisų aptarnavimo darbuotojų
darbo užmokesčio dydis ribojamas Lietuvos statistikos departamento
skelbiamo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus
vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu;

Prašome Komisijos tiksliai įvardinti:
1) kokio laikotarpio vartotojų / karšto vandens vartotojams įrengtų
apskaitos prietaisų skaičius turi būti taikomas skaičiavimuose, t. y.
faktinis, remiantis ataskaitinio laikotarpio duomenimis, planuojamas,
įvertinant veiklos plane pateiktus duomenis, ar vidutinis, įvertinant tai, kad
būtinosios sąnaudos paskirstomos vidutiniam planuojamo laikotarpio
Vsk – Ūkio subjekto aptarnaujamoje teritorijoje esančių karšto vandens vartotojų / karšto vandens vartotojams įrengtų apskaitos prietaisų
vartotojų skaičius.
skaičiui, kas ir atitinka šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos
Ask – Ūkio subjekto aptarnaujamoje teritorijoje esantiems karšto vandens Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu „Dėl šilumos kainų nustatymo
vartotojams įrengtų (reikiamų įrengti) apskaitos prietaisų skaičius
metodikos“, ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos
2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl karšto vandens kainų
nustatymo metodikos“ principus, kai vidutinės metinės sąnaudos yra
paskirstomos nustatytam metiniui realizacijos kiekiui.
2) iš Metodikos projekto nėra aišku, ar į Įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje
numatytą karšto vandens tiekėjo pareigą įrengti karšto vandens apskaitos
prietaisus, kurių įrengimo, priežiūros ir panaudos sąnaudos įtraukiamos į
2
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karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, ir Metodikos
projekto 25 punkte minimų „reikiamų įrengti“ apskaitos prietaisų skaičių
įskaitytinas ir naujai privačių statytojų lėšomis statomų daugiabučių namų
karšto vandens skaitiklių komplektų įrengimas, ar prioritetas teikiamas
senos statybos daugiabučiams, kur karšto vandens skaitikliai nuosavybės
teise priklauso daugiabučio namo butų savininkams. Prašome Komisiją
patikslinti, kas įeina / turi būti įtraukiama į Metodikos 25 punkte minimų
„reikiamų įrengti“ apskaitos prietaisų skaičių:
a) ar karšto vandens tiekėjas turi prižiūrėti statytojų jau įrengtus
metrologiškai tinkamus karšto vandens apskaitos prietaisus
naujuose (pastatytuose) namuose?
b) ar karšto vandens tiekėjas turi pats įrengti ir prižiūrėti skaitiklius
naujuose (statomuose) namuose? Pažymėtina, kad naujai
statomame name dar neįgyvendintas apsirūpinimo karštu vandeniu
būdo pasirinkimas (nėra vartotojų (buitinių)); tampa neaišku, kam
tokiu atveju turi būti skaičiuojamas aptarnavimo mokestis (mokestis
taikomas nuo įrengimo momento); kaip būtų sprendžiamas
apskaitos klausimas vartotojams apsigyvenus ir jiems pakeitus
apsirūpinimo karštu vandeniu būdą; statytojai paprastai įrengia
mechaninius, t. y. statytojai nebūtinai / ne visais atvejais įrengia
nuotoliniu būdu nuskaitomus skaitiklius.

7.

Atsiskaitomųjų karšto vandens
skaičiavimo metodikos priedas:

apskaitos

aptarnavimo

mokesčio

7.1.

1.1.3. paslaugos ir darbai pagal sutartis

7.2.

1.1.3.1. iš t. sk. apskaitos prietaisų įrengimas

7.3.

1.2.1. iš to sk. nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos prietaisų

Manome, kad 1.1.3. eilutės pavadinimas nėra korektiškas, kadangi visos
sąnaudos yra patiriamos remiantis vienokiomis ar kitomis sutartimis.
Apskaitos standartai (tiek VAS, tiek TFAS) nurodo, kad į ilgalaikio turto
savikainą turi būti įtraukiamos ne tik paties daikto (šiuo atveju apskaitos
prietaiso), bet ir jo atvežimo, sumontavimo, paruošimo naudoti ir kitos
panašios išlaidos. Taigi jos turėtų atsispindėti per nusidėvėjimą.
Klausiame Komisijos, kokiu tikslu 1.1.3.1. eilutėje Bendrovės turi išskirti
apskaitos prietaisų įrengimo sąnaudas?
Klausiame Komisijos, ar 1.2.1. eilutėje reikia nurodyti skaitiklių, kurie turi
nuotolinę duomenų nuskaitymo sistemą, nusidėvėjimą? Prašome
Komisijos paaiškinti, kokiu tikslu reikia išskirti minėtą informaciją?
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