DERINIMO PAŽYMA
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR
ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. VASARIO 28 D. NUTARIMO NR. O3E-55 ,,DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR
ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO
METODIKOS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
Eil.
Nr.

Pastabos ir pasiūlymai

1.
1.1.

AB „Klaipėdos energija“ 2018-12-04 raštas Nr. R-02-2563
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m.
vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo
Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“
(toliau – Nutarimas Nr. O3E-55) pakeitimo projekto 9 punkto.
„74.3.1. dėl naujai pradėtų eksploatuoti suderintų su Komisija
ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) metinių
sąnaudų, kurios skaičiuojamos atsižvelgus į Aprašo 24.4–24.5 punktų
ribojimus.“

1.2.

Dėl Nutarimo Nr. O3E-55 pakeitimo projekto 9 punkto.
„74.3.2. dėl naujai pradėtų eksploatuoti suderintų su Komisija
ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų,
apskaičiuotų per laikotarpį nuo naujų turto vienetų eksploatacijos
pradžios iki einamųjų šilumos kainos (kainos dedamųjų) galiojimo
metų pabaigos.“

Pastabų / pasiūlymų vertinimas

Derinimo pažymoje prie 7.9 pastabos Komisijos komentaras dėl
nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimo nuo įvedimo į eksploataciją datos:
„Nusidėvėjimo skaičiavimas nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į
kurią įskaičiuotos to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo
pradžios negarantuoja pilno nusidėvėjimo sąnaudų sugrąžinimo per
šilumos kainą (kainos dedamąsias). Vienas iš pavyzdžių galėtų būti,
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Neatsižvelgta.
Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) projekto
24.5.1 papunktyje numatyta, kad ūkio subjektams, vykdant ilgalaikio
turto paskirstymą paslaugoms (produktams) ir verslo vienetams,
reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams)
leidžiama priskirti, bet į reguliuojamų kainų verslo vienetų ir paslaugų
(produktų) reguliuojamojo turto vertę draudžiama įtraukti ilgalaikio
turto (ar jo dalies), sukurto įvykdžius investicinius projektus, teisės
aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba
ir (arba) Komisija, vertę. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pateiktas
siūlymas yra perteklinis.
Neatsižvelgta.
Įmonės pateiktas siūlymas perteklinis (žr. pastabos 1.1 vertinimą).
Atkreipiame dėmesį, kad nutarimo dėl Komisijos Aprašo patvirtinimo
projekto 2.3 papunktyje numatyta, kad Aprašo 30.3 papunktis
taikomas investicijoms, įvykdytoms po 2019 m. sausio 1 d. Iki 2019
m. sausio 1 d. įvykdytoms investicijoms nusidėvėjimas pradedamas
skaičiuoti nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į kurią įskaičiuotos
to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo pradžios.
Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, AB „Klaipėdos energija“ pateikto
pavyzdžio atveju, turto įvesto į eksploataciją 2017 m. nusidėvėjimo
sąnaudos bus skaičiuojamos nuo šilumos kainos (kainos dedamųjų), į

kai tam tikras suderintas turto vienetas į kainą buvo įskaičiuotas po 2 kurią įskaičiuotos to turto vieneto nusidėvėjimo sąnaudos, taikymo
metų nuo jo eksploatacijos pradžios ir prieš nustatant naują šilumos pradžios.
bazinę kainą buvo nurašytas. Tokiu atveju toks turtas jau negalės būti
traukiamas į šilumos kainą (kainos dedamąsias).“
Vadovaujantis šiuo komentaru kyla klausimas, kas garantuos pilną
nusidėvėjimo susigrąžinimą dėl investicijų derinimo vėlavimo, nes
pvz. įvedus į eksploataciją turtą dėl įvykusių viešųjų pirkimų
suderintos investicijos vertė išaugo ir dalis liko nesuderinta.
Suderinto įvesto į eksploataciją turto dalies nusidėvėjimas yra
įvertinamas pagal Metodikos 74.3 punkto nuostatas, o kaip
kompensuojamos pavėluotai pagal kurį Metodikos punktą pvz. už
metų nuo įvedimo suderinto įvesto į eksploataciją turto dalies
nusidėvėjimo sąnaudos? Kaip bus įvertinamos sąnaudos turto, kuris
įvestas į eksploataciją 2017 m., jam nusidėvėjimas neskaičiuojamas ir
bus suderintas pvz. 2019 m. gegužę?
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2.
2.1.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2018-12-04 raštas Nr. SD-7198
Dėl Nutarimo Nr. O3E-55 pakeitimo projekto 9 punkto.
„74.3. ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų
pokytį dėl naujai pagal Investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti
ilgalaikio turto vienetų ir nenaudojamo turto vienetų, įvedus į
eksploataciją naujus turto vienetus. Šiuo atveju nusidėvėjimo
(amortizacijos) sąnaudos apskaičiuojamos kaip nurodyta Metodikos
74.3.1–74.3.10 papunkčiuose.“
Ar teisingai suprantame, kad jeigu į eksploataciją bus įtraukiami nauji
turto vienetai ir dėl to atsiras nenaudojamo turto, tai to nenaudojamo
turto nusidėvėjimas bus išimamas iš šilumos kainos? Kaip Komisija
įvertins, ar turtas yra nenaudojamas?

2.2.

Dėl Nutarimo Nr. O3E-55 pakeitimo projekto 9 punkto.

Derinimo pažymos rengimo metu galiojanti Šilumos kainų nustatymo metodikos redakcija
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Komentaras.
Šilumos kainos dedamųjų nustatymo metodikos 74.3 papunktyje1
numatyta, kad nusidėvėjimo sąnaudos koreguojamos dėl naujai
pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo sąnaudų,
kurios skaičiuojamos atsižvelgus į Metodikos 20.3.7–20.3.11 punktų
ribojimus, ir dėl nenaudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudų, įvedus į
eksploataciją naujus turto vienetus, t. y. koregavimas dėl per
praėjusius kalendorinius metus pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto
vienetų nebenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudų buvo numatytas ir šiuo metu galiojančioje Šilumos kainos
dedamųjų nustatymo metodikos redakcijoje. Informaciją apie
nenaudojamą turtą reguliuojančiai institucijai turi pateikti ūkio
subjektai, rengdami šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo
projektus.
Atsižvelgta.
Pakoreguotas Nutarimo 9 punktas:

Pelno mokesčio tarifo išaiškinimas po formule yra, tačiau formulėje „ <...> my ty – Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y,
jis nėra naudojamas
vieneto dalimis“.
–––––––––––––––
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