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DĖL GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO
UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė), išnagrinėjusi Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos (toliau – Komisija) viešam svarstymui pateiktą Geriamojo vandens apskaitos
prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką (toliau – Apskaitos
prietaisų metodika), teikia šio rašto priede pateiktas pastabas ir siūlymus Apskaitos prietaisų
metodikai. Kiti pastabose ir siūlymuose naudojami sutrumpinimai: Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių
reikalavimų aprašas – Apskaitos atskyrimo aprašas; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika – Kainų nustatymo metodika.
PRIDEDAMA. UAB „Vilniaus vandenys“ pastabos ir pasiūlymai dėl Apskaitos prietaisų
metodikos
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PRIEDAS. UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL APSKAITOS PRIETAISŲ METODIKOS (APM)
Eil.
Nr.

1.

2.

Siūlomas keisti
punktas

Siūlomi pakeitimai

APM 6 p.

Prašome konkrečiai parašyti, kaip, įsigaliojus Apskaitos prietaisų
metodikai, geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai
susigrąžins būtinąsias sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie
suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas parengimo ir pateikimo vartotojams ir abonentams,
vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitos, vartotojų ir
abonentų informavimo bei kitos su geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusios veiklos
sąnaudas (jeigu reikia patikslinti Kainų nustatymo metodikos
nuostatas), taip pat parengti ir viešajai konsultacijai pateikti
Apskaitos atskyrimo aprašo naują redakciją, kuri būtų suderinta
su šiuo teisės aktu (Apskaitos prietaisų metodika).

APM 9 ir 18 p.

Prašome konkrečiai parašyti kuo vadovautis geriamojo vandens
tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams įsigaliojus Apskaitos prietaisų
metodikai rengti reguliavimo apskaitos sistemos metinę
atskaitomybę, taip pat patikslinti Apskaitos prietaisų metodikos
9 ir 18 p., kad jis neprieštarautų Apskaitos atskyrimo aprašo
nuostatoms, taip pat viešajai konsultacijai pateikti Apskaitos
atskyrimo aprašo naują redakciją, kuri būtų suderinta su šiuo
teisės aktu.

Komentarai ir pastabos
Pagal šiuo metu galiojantį Kainų nustatymo metodikos 10.4 (ir 10.5) p.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikla
apima ne tik apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengimą, pakeitimą, taisymą,
metrologines patikras), bet ir „sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir
pateikimą vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų
apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei kitą su geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusią veiklą“. Apskaitos
prietaisų metodikos 6 p. numato, kad ji apima tik geriamojo vandens apskaitos
prietaisų įrengimą, tinkamos jų techninės būklės ir nustatyto matavimų
tikslumo užtikrinimą, patikros organizavimą. Todėl kyla klausimas kaip bus
susigrąžintos „sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir pateikimą
vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo ir mokėjimų apskaitą,
vartotojų ir abonentų informavimą bei kitą su geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusią veiklą“ susijusios sąnaudos,
kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti. Taip pat atkreipiame dėmesį,
kad Apskaitos atskyrimo aprašo 11 p. numato prievolę pajamas, sąnaudas ir
ilgalaikį turtą paskirstyti pagal verslo vienetus, tame tarpe ir „11.4.
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos
(toliau – Apskaitos veikla) verslo vienetas“, todėl lieka neaišku nuo kada ir kaip
keisis Apskaitos atskyrimo aprašo nuostatos.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai
apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą reguliavimo tikslais įgyvendins
vadovaudamiesi Apskaitos atskyrimo aprašu, kuriame taip pat yra nurodyta,
kokios sąnaudos priskiriamos paskirstomosioms sąnaudoms, kurios
nepaskirstomosioms, tačiau Apskaitos prietaisų metodikos 9 ir 18 p. numato,
kad būtinosios sąnaudos yra nustatomos ir pagrindžiamos pagal Apskaitos
prietaisų metodiką. Tokiu atveju kyla klausimas kaip įsigaliojus Apskaitos
prietaisų metodikai rengti reguliavimo apskaitos sistemos metinę
atskaitomybę (kuo vadovautis) ir kodėl būtinosios sąnaudos nustatomos ne
pagal Apskaitos atskyrimo aprašą.
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Eil.
Nr.

3.

4.

5.

Siūlomas keisti
punktas

Siūlomi pakeitimai

APM 10 p.

Prašome patikslinti koks Veiklos planas turimas omenyje ir
patikslinti pavadinimą (arba 10 p. nuostatas), kad pavadinimas
(arba 10 p. nuostatos) nebūtų klaidinantis.

APM 13 p.

Prašome papildyti Apskaitos prietaisų metodikos 13 p. nuostatas
kaip turėtų būti (ir ar turėtų būti) diferencijuojamas apskaitos
prietaisų aptarnavimo mokestis atsižvelgiant į duomenų
nuskaitymo būdą, kai daugiabučių gyvenamųjų namų įvaduose
įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema (o
atskiruose butuose ji neįrengta) ir kai ji neįrengta, taip pat
papildyti Apskaitos prietaisų metodikos nuostatas nurodant kaip
konkrečiai reikėtų įvertinti daugiabučių namų įvaduose įrengtų
apskaitos prietaisų sąnaudas skaičiuojant apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokestį butui, ir kaip reikėtų įvertinti skirtingų butų
skaičių daugiabučiuose namuose.

APM III skyrius

Prašome papildyti Apskaitos prietaisų metodikos III skyrių (arba
kitas Apskaitos prietaisų metodikos dalis) nurodant kada
savivaldybėms turi būti pateikti skaičiavimo projektai, per kiek
laiko savivaldybių tarybos turėtų išnagrinėti ir priimti sprendimą,
ir kaip bus įgyvendinamas būtinųjų sąnaudų susigrąžinimas, jeigu
savivaldybės nenustatys apskaitos prietaisų aptarnavimo
mokesčio arba nustatys mokestį, nedengiantį būtinųjų sąnaudų

Komentarai ir pastabos
Apskaitos prietaisų metodikos 10 p. nurodo, kad „Veiklos planas – Ūkio
subjekto parengtas dokumentas, kuriame nurodyti per Ūkio subjekto
pasirinktą ir su savivaldybės institucija suderintą laikotarpį planuojami atlikti
apskaitos prietaisų aptarnavimo darbai, plėtra, šiam planui įgyvendinti
reikalingos lėšos ir finansavimo šaltiniai.“. Kyla klausimas ar šis parengtas
dokumentas yra geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pagal
Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo
taisykles rengiamų 3 metų veiklos plano dalis, ar tai atskiras naujais rengiamas
dokumentas.
Pagal šiuo metu galiojančią Kainų nustatymo metodiką daugiabučių
gyvenamųjų namų įvaduose įrengtų apskaitos prietaisų nusidėvėjimo
sąnaudos yra įtraukiamos į Apskaitos veiklos kainą daugiabučio buto namo
butui (vartotojui), kai už paslaugas atsiskaitoma pagal butuose įrengtų
apskaitos prietaisų rodmenis, ir Apskaitos veiklos kainą, kai už paslaugas
atsiskaitoma pagal daugiabučio namų įvadinės apskaitos rodmenis. Apskaitos
prietaisų metodikos nuostatos nenumato, kur turi būti apskaitomos
daugiabučių gyvenamųjų namų įvaduose įrengtų apskaitos prietaisų sąnaudos
(nusidėvėjimo ir kitos aptarnavimo) ir kaip jos turėtų būti diferencijuojamos.
Apskaitos prietaisų metodikos 13 p. numato prievolę apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokestį diferencijuoti atsižvelgiant į duomenų nuskaitymo būdą
(kai yra įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema ir kai
neįrengta), tačiau 13 p. nenurodyta, kaip reikėtų diferencijuoti apskaitos
prietaisų aptarnavimo mokestį, jeigu nuotolinio duomenų nuskaitymo ir
perdavimo sistema yra įrengta daugiabučio namo įvade, o bute neįrengta, taip
pat Apskaitos prietaisų metodika nenumato kaip turėtų būtų vertinamas
skirtingas butų skaičius daugiabučiuose namuose (kai vienų įvaduose įrengta
nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, o kituose neįrengta).
Apskaitos prietaisų metodikos 12 p. nurodo, kad apskaitos prietaisų
aptarnavimo mokestį veiklos plano laikotarpiui nustato savivaldybių tarybos,
tačiau nėra reglamentuota kada geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų
tvarkytojai savivaldybių taryboms turi pateikti skaičiavimo projektą, per kiek
laiko savivaldybių tarybos turėtų išnagrinėti ir priimti sprendimą, taip pat kaip
vyksta derinimas (ir informacijos pateikimas, skaičiavimai) jeigu geriamojo
vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo akcijos priklauso daugiau negu vienai
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Eil.
Nr.

Siūlomas keisti
punktas

6.

APM 24 p.

7.

APM 26.1 p.

8.

Kainų
nustatymo
metodikos
pakeitimo
projektas

Siūlomi pakeitimai

Komentarai ir pastabos

(kokių veiksmų turi imtis Ūkio subjektas), taip pat prašome savivaldybei, kaip bus įgyvendinamas būtinųjų sąnaudų susigrąžinimas, jeigu
reglamentuoti skaičiavimų, informacijos pateikimo ir skaičiavimo savivaldybės nenustatys apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio arba
projekto derinimo (tvirtinimo) ypatumus, jeigu geriamojo nustatys mokestį, nedengiantį būtinųjų sąnaudų.
vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo akcijos priklauso daugiau
negu vienai savivaldybei.
Apskaitos prietaisų metodikos 24.1 p. nustato, kad būtinosioms sąnaudoms
priskiriamas apskaitos prietaisų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos,
tačiau nė viename 24 p. papunktyje nenurodomi, kur gali būti nurodoma kito
Papildyti Apskaitos prietaisų metodikos nuostatas kito ilgalaikio turto ilgalaikio turto, naudojamo geriamojo vandens apskaitos prietaisų
sąnaudomis, taip pat nurodyti kuriai būtinųjų sąnaudų eilutei turėtų
aptarnavimui (tokio kaip plovimo, metrologiniai stendai, automobilių ir pan.),
būti priskirtos rodmenų nurašymo sąnaudos.
nusidėvėjimas, taip pat nėra aišku kam priskirti rodmenų nurašymo sąnaudas
(tiek nuotolinių apskaitos prietaisų nurašymo įrangos, nematerialaus turto,
tiek ir perkamas aptarnavimo paslaugas).
Apskaitos prietaisų metodikos 26.1 p. numato kartu su teiktina informacija
pateikti ir paskutinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitą ir audito
išvadą. Kyla klausimas kokią finansinę atskaitomybę reikia pateikti, ar pagal
Patikslinti Apskaitos prietaisų metodikos 26.1 p.
finansinės atskaitomybės reikalavimus, ar reguliavimo apskaitos sistemos
metinę atskaitomybę pagal Apskaitos atkyrimo aprašą, todėl prašome
patikslinti 26.1 p.
Iš Kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto 1.35, 1.36, 1.40, 1.41, 1.42,
1.48, 1.49, 1.50 p. galima numanyti, kad šiuo metu galiojančios kainų
nustatymo metodikos 26 priedo numeracija pakeičiama į 25 priedą, 37 priedo
numeracija pakeičiama į 32 (atitinkamai keičiami ir kiti punktuose minimi
Papildyti Kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą
priedų numeriai), tačiau pakeitimo projekto pabaigoje (nuo 1.53 iki 1.61 p.)
nuostatomis, konkrečiai nurodančiomis, kokių šiuo metu
nėra konkrečiai parašoma, kad šiuo metu galiojantis 32 ar kiti priedai
galiojančių priedų nelieka ir kokių šiuo metu galiojančių priedų
naikinami (ar negalios nuo teisės akto įsigaliojimo), ar kad keičiama šiuo metu
numeriai keičiami.
galiojančių priedų numeracija, todėl, Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo,
siūlome papildyti Kainų nustatymo metodikos projektą nuostatomis, atskirai
nurodančiomis, kokių šiuo metu galiojančių priedų nelieka ir kokių šiuo metu
galiojančių priedų numeriai keičiami.

