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SUSITARIMAS DĖL TEISĖS ĮFORMINTI GAMTINIŲ DUJŲ PARDAVIMĄ 

 
2019-     -              

Vilnius 
 

Šis susitarimas dėl teisės įforminti gamtinių dujų pardavimą (toliau – Susitarimas) sudarytas tarp 
 
UAB GET Baltic (toliau – Operatorius), atstovaujama generalinės direktorės Giedrės Kurmės, veikiančios pagal 
įstatus  

ir 

[Įmonės pavadinimas] (toliau – Dalyvis), atstovaujama  [atstovo pareigos, vardas ir pavardė], veikiančio pagal 
[nurodomas veikimo pagrindas], 

 
toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi. 

1. SUSITARIMO OBJEKTAS  

1.1. Susitarimu Dalyvis ir Operatorius susitaria, kad gamtinių dujų pardavimo UAB GET Baltic gamtinių dujų 

biržoje (toliau – Birža) apskaitos dokumentus Dalyvio vardu įformina Operatorius.  

1.2. Operatorius, kol galioja Dalyvio ir Operatoriaus sudaryta Gamtinių dujų biržos dalyvio sutartis (toliau – 

Dalyvio sutartis), išrašo PVM1 sąskaitas faktūras už Dalyvio Biržoje parduotas gamtines dujas. 

1.3. Dalyvis suteikia Operatoriui šią PVM sąskaitų faktūrų seriją: [serija] ir pradinį numerį: [pradinis numeris]. 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2.1. Dalyvis įsipareigoja: 

2.1.1. pripažinti Operatoriaus išrašytas PVM sąskaitas faktūras už Dalyvio Biržoje parduotas gamtines dujas 

nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. 

2.1.2. neišrašyti Operatoriui PVM sąskaitų faktūrų, įforminančių gamtinių dujų pardavimą Biržoje; 

2.1.3. nedelsdamas informuoti Operatorių apie savo duomenų (adreso, juridinio asmens kodo, PVM mokėtojo 

kodo ar pan.) pasikeitimą. 

2.1.4. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas informuoti Operatorių jeigu Dalyvis tapo PVM 

mokėtoju, t. y. jeigu šios Susitarimo pasirašymo dieną Dalyvis nėra PVM mokėtojas ir Dalyvis tampa PVM 

mokėtoju Susitarimo galiojimo metu, arba priešingai, jeigu Dalyvis sudarant Susitarimą buvo PVM 

mokėtojas, o Susitarimo galiojimo metu tokios pareigos nebeliko ir Dalyviui PVM mokėtojo statusas 

nebetaikomas. Operatorius atsižvigdamas į tai, PVM sąskaitą faktūrą padidina arba sumažina Lietuvos 

Respublikoje numatytu PVM mokesčio dydžiu. Dalyvis laiku neinformavęs Operatoriaus, įsipareigoja 

padengti visus Operatoriaus dėl šios pareigos nevykdymo kilusius nuostolius.  

2.2. Operatorius įsipareigoja: 

2.2.1. susitarimo galiojimo laikotarpiu Dalyvio vardu išrašyti PVM sąskaitas faktūras, įforminančias Dalyvio 

gamtinių dujų pardavimą Biržoje; 

2.2.2. El. paštu Dalyviui išsiųsti PVM sąskaitą faktūrą už Dalyvio Biržoje parduotas gamtines dujas PVM 

sąskaitos faktūros išrašymo dieną; 

2.2.3. išrašyti visus keliamus reikalavimus atitinkančias prekių pardavimo PVM sąskaitas faktūras. 

3. SUSITARIMO GALIOJIMO, PAPILDYMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS 

3.1. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną. 

3.2. Susitarimas gali būti pakeistas, papildytas ar nutrauktas Šalių susitarimu. 

 
1 Pridėtinės vertės mokestis, nustatomas ir taikomas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymą ir kitus 

susijusius teisės aktus. 
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3.3. Susitarimas yra laikomas nebegaliojančių jeigu yra nutraukiama Gamtinių dujų biržos dalyvios sutartis 

sudaryta tarp Dalyvio ir Operatoriaus.  

4. KITOS SĄLYGOS 

4.1. Šalys patvirtina, kad visi reikalingi Susitarimo vykdymui pasitelktų ir kitai Šaliai pateiktų įgaliotų atstovų 

sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo Susiarimo vykdymo tikslais yra gauti, ir Šalys prireikus galės tai 

įrodyti. Šalys patvirtina, kad Susitarimui vykdyti pasitelkti įgalioti atstovai sutinka, kad jų asmens 

duomenys bus tvarkomi vykdant šį Susitarimą ir gaunant kitą informaciją susijusią su Šalių teikiamomis 

paslaugomis. Šalys užtikrina, kad be asmens duomenų subjekto atskiro rašytinio sutikimo, Susitarimui 

vykdyti pasitelktų ir kitai Šaliai perduotų įgaliotų atstovų asmens duomenys nebus perduodami 

tretiesiems asmenims ar trečiosioms šalims, kaip jas apibrėžia Bendrasis asmens duomenų apsaugos 

reglamentas. 

4.2. Operatoriaus išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, įforminančioje Dalyvio parduotas gamtines dujas 

Biržoje, nurodytas PVM yra laikomas Dalyvio pardavimo PVM. 

4.3. Susitarimas sudaromas ir pasirašomas lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. 

5. ŠALIŲ REKVIZITAI 

Operatorius 

Įmonės pavadinimas UAB GET Baltic 

Įmonės kodas 302861178 

PVM mokėtojo kodas LT100007135010 

Adresas Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius 

Telefonas +370 5 236 0000 

El. paštas info@getbaltic.com 

Banko pavadinimas AB SEB bankas  
 Banko kodas 70440 

Banko sąskaitos nr. LT477044060007849656 

Dalyvis 

Įmonės pavadinimas       

Įmonės kodas       

PVM mokėtojo kodas       

Adresas       

Telefonas       

El. paštas       

Banko pavadinimas       

Banko kodas       

Banko sąskaitos nr.       
 

 

 

Operatoriaus vardu:  Dalyvio vardu: 

   
(asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos)  (asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos) 

   
(vardas, pavardė, parašas)  (vardas, pavardė, parašas) 

 


