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Priedas Nr. 2.1 

Paslaugos įkainio priedas prie Duomenų teikimo paslaugos sutarties 

 

 

Duomenų teikimo paslaugos įkainiai ir ACER agentūros taikomi mokesčiai 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Duomenų teikimo paslaugų įkainių ir ACER agentūros taikomų mokesčių priede Nr. 2.1 

(toliau – „Paslaugos įkainių priedas“) vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai atitinka 

Bendrosiose ir Specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – „Sutartis“), įskaitant Sutarties 

priedo Nr.1.1 „Duomenų teikimas ACER agentūrai apie standartines sutartis, kuriomis 

prekiaujama UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje“ (toliau – Priedas Nr. 1.1), Sutarties 

priedo Nr. 1.2 „Dėl duomenų teikimo ACER agentūrai apie dvišales sutartis sudarytas už 

organizuotos rinkos ribų teikiamos paslaugos“ (toliau – „Priedas Nr. 1.2“) ir Sutarties priedo 

Nr. 1.3 „Dėl duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį“ (toliau – 

„Priedas Nr. 1.3“), numatytas sąvokas ir sutrumpinimus, jeigu šiame Paslaugos įkainių 

priede aiškiai nenurodoma kitaip. 

1.2. Paslaugos tiekėjas taiko Klientui duomenų teikimo įkainius už  teikiamas paslaugas kaip 

numatyta šio Paslaugos įkainių priedo 2 punkte, Paslaugos tiekėjas taip pat surenka ir 

sumoka ACER agentūrai mokesčius, vadovaujantis 2020 m. gruodžio 17 d. Europos 

Sąjungos Komisijos (toliau – „ES Komisija“) priimtu sprendimu Nr. 2020/2152 dėl 

mokesčių, mokėtinų ACER agentūrai už informacijos, teikiamos pagal Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentą Nr. 1227/2011, rinkimą, tvarkymą, apdorojimą ir analizę (toliau – 

„ACER agentūros nustatyti mokesčiai“), kaip tai numatyta šio Paslaugos įkainių priedo 

3 punkte. 

II. PASLAUGOS TIEKĖJO TAIKOMI DUOMENŲ TEIKIMO PASLAUGOS ĮKAINIAI IR APMOKĖJIMO TVARKA 

2.1. Taikomi duomenų teikimo paslaugų įkainiai: 

Paslauga Įkainis, Eur (be PVM) 
Pateikiamų ataskaitų 

skaičius  

Duomenų teikimo ACER 

agentūrai apie standartines 

sutartis, kuriomis prekiaujama 

UAB GET Baltic gamtinių dujų 

biržoje stebėsena 

120 Eur/mėn. neribotas 

Paslauga Įkainis, Eur (be PVM) Aktyvių sandorių skaičius  

Duomenų teikimas ACER 

agentūrai apie dvišales sutartis 

sudarytas už organizuotos 

rinkos ribų 

39 Eur/mėn. 1 sandorių/mėn. 

50 Eur/mėn. 2-10 sandorių/mėn. 

130 Eur/mėn. 11-50 sandorių/mėn. 

250 Eur/mėn. 51-100 sandorių/mėn. 

450 Eur/mėn. >100 sandorių/mėn. 

Paslauga Įkainis, Eur (be PVM) Pateikiamų ataskaitų 

skaičius 

Duomenų teikimas ACER 

agentūrai apie kiekvieną SGD 

įrenginį 

200 Eur/mėn. neribotas  

400 Eur/ataskaita 1 (viena) ataskaita 

2.2. Klientui užsakius Duomenų teikimo ACER agentūrai apie dvišales sutartis sudarytas už 
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organizuotos rinkos ribų paslaugą pagal Priedą Nr. 1.2, trečiosios šalies vardu teikiamas 

sandoris skaičiuojasi atskirai, kaip aktyvus sandoris. 

2.3. Klientui užsakius Duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną suskystintų gamtinių 

dujų (toliau – „SGD“) įrenginį paslaugą Klientas Paslaugos Priede Nr. 1.3 privalo pasirinkti 

taikomą paslaugų įkainį. 

2.4. Klientui pasirinkus mėnesinį duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį 

paslaugos įkainį, paslaugos suteikimo minimalus laikotarpis yra 3 (trys) mėnesiai. Jei 

Klientas nusprendžia atsisakyti duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD 

įrenginį paslaugos nesibaigus 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, Klientas privalo sumokėti 

Paslaugų tiekėjui už visą 3 (trijų) mėnesių laikotarpį, įskaitant ir laikotarpį, kuriuo Klientas 

nesinaudojo Paslaugų tiekėjo teikiama nurodyta paslauga. 

2.5. Duomenų teikimas ACER agentūrai apie standartines sutartis pagal Priedą Nr. 1.1, kuriomis 

prekiaujama UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje nėra apmokestintas šio Paslaugų įkainio 

priedo 2.1 punkte nurodytais Paslaugos tiekėjo taikomais duomenų teikimo paslaugų 

įkainiais, išskyrus pagal Priedą Nr. 1.1 pasirinkus mokamą Duomenų teikimo ACER 

agentūrai apie standartines sutartis, kuriomis prekiaujama UAB GET Baltic gamtinių dujų 

biržoje stebėsenos paslaugą (toliau – „Paslauga I.II“), kaip numatyta šio Paslaugos įkainių 

priedo 2.6 punkte. 

2.6. Klientams pasirašiusiems Priedą Nr. 1.1 ir užsisakiusiems Paslaugą I.II, šios paslaugos 

įkainis, nurodytas 2.1 punkte, pradedamas taikyti nuo Priedo 1.1 pasirašymo dienos ir 

tinkamai pažymėjus užsakyti Paslaugą I.II. Paslaugos įkainis mokamas už praėjusį 

kalendorinį mėnesį, nuo Paslaugos I.II teikimo pradžios, neatsižvelgiant į tai, kada Klientas 

pasirinko siūlomą paslaugą, taikomas fiksuotas įkainis. Klientas Paslaugą I.II gali nutraukti 

informuodamas Paslaugos tiekėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo. 

Paslaugos I.II nutraukimo dieną, įkainis už Paslaugą I.II taikomas už visą kalendorinį mėnesį 

(praėjusį arba einamąjį, visa apimtimi). 

2.7. Paslaugų įkainis už Duomenų teikimo ACER agentūrai apie dvišales sutartis sudarytas už 

organizuotos rinkos ribų paslaugą pagal Priedą Nr. 1.2, pradedamas taikyti nuo to mėnesio 

kai Klientas suformuoja pirmąją ataskaitą ACER agentūrai. Paslaugos kaina apskaičiuojama 

pagal aktyvių sandorių, kurių informacija buvo pateikta ACER agentūrai, skaičių per mėnesį 

pagal šio Priedo 2.1 punkte nurodytus ir taikomus įkainius. 

2.8. Paslaugos įkainis už Duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį 

paslaugą pradedamas taikyti nuo Priedo Nr. 1.3 pasirašymo dienos. Paslaugos kaina 

apskaičiuojama pagal pasirinktą įkainį: 

2.8.1. Jei Klientas pasirenka mokėti mėnesinį įkainį, paslaugos kaina per mėnesį yra lygi 

šio Paslaugos įkainio priedo 2.1 punkte nurodytam mėnesiniam įkainiui. 

2.8.2. Jei Klientas pasirenka mokėti įkainį už pateiktų ataskaitų skaičių, paslaugos kaina 

apskaičiuojama pagal pateiktų ataskaitų ACER agentūrai skaičių per mėnesį pagal 

šio Paslaugos įkainio priedo 2.1 punkte nurodytą ir taikomą įkainį. 

2.9. Nurodyti įkainiai yra pateikiami be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – „PVM“). 

2.10. Klientas atsiskaito už suteiktas paslaugas pagal Paslaugų tiekėjo pateiktas PVM sąskaitas 

faktūras. 

2.11. Kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį Paslaugos tiekėjas Klientui el. paštu pateikia PVM 

sąskaitą faktūrą už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas, jei Paslaugos tiekėjas ir 

Klientas Paslaugos prieduose nesusitaria kitaip. 
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2.12. Jei pirmadienis yra ne darbo diena, Paslaugos tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą Klientui 

pateikia artimiausią darbo dieną. 

2.13. Klientas pateiktą PVM sąskaitą faktūrą turi apmokėti per 9 (devynias) kalendorines dienas 

po PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. 

2.14. Jeigu Klientas pavėluoja sumokėti arba neatsiskaito su Paslaugos tiekėju pagal numatytą 

terminą, Paslaugos tiekėjas skaičiuoja delspinigius, lygius 0,04% nuo neapmokėtos sumos 

už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po nustatyto 

apmokėjimo termino ir skaičiuojami iki įsipareigojimų Paslaugos tiekėjui įvykdymo. 

2.15. Klientui nusprendus nutraukti Sutartį ar bet kurį Sutarties priedą , Klientas privalo sumokėti 

Paslaugų tiekėjui už suteiktas ir neapmokėtas paslaugas. 

III. ACER AGENTŪROS NUSTATYTI MOKESČIAI KLIENTUI UŽ DUOMENŲ TEIKIMĄ IR  JŲ APMOKĖJIMO 

TVARKA 

3.1. Duomenų teikimas ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį pagal Priedą Nr. 1.3 

papildomai be Paslaugos tiekėjo taikomų įkainių nėra apmokestintas ACER agentūros 

nustatytais mokesčių dydžiais. 

3.2. Paslaugos tiekėjo priimtu sprendimu, Duomenų teikimas ACER agentūrai apie standartines 

sutartis, kuriomis prekiaujama UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje pagal Priedą Nr. 1.1, 

laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. sausio 1 d. nėra apmokestintas ACER 

agentūros nustatytais mokesčių dydžiais. 

3.3. Klientui, kuriam pagal Sutartį ir jos Priedą Nr. 1.2 teikiamos Duomenų teikimo ACER 

agentūrai apie dvišales sutartis sudarytas už organizuotos rinkos ribų paslaugos, 

papildomai be Paslaugos tiekėjo taikomų įkainių nurodytų šio Paslaugos įkainių priedo 2.1 

punkte, taikomi šie ACER agentūros nustatytų mokesčių dydžiai: 

Kiekvieno rinkos dalyvio pateiktų sandorių 

įrašų1 skaičius per kalendorinius metus 

Taikomas mokestis, EUR/metus 

Nuo 1 iki 100 250 

Nuo 101 iki 1 000 500 

Nuo 1 001 iki 10 000 1 000 

Nuo 10 001 iki 100 000 2 000 

Nuo 100 001 iki 1 milijono 4 000 

Daugiau nei 1 milijonas iki 10 milijonų 8 000 

Daugiau nei 10 milijonų 16 000 

 

3.4. ACER agentūros nustatytas mokestis už Priede Nr. 1.2 nurodytą paslaugą pradedamas 

taikyti nuo to mėnesio, kai Klientas suformuoja pirmąją ataskaitą skirtą pateikti ACER 

agentūrai. 

3.5. ACER agentūros nustatytas mokestis apskaičiuojamas pagal visų sandorių įrašų1 skaičių 

per kalendorinius metus, kurių informaciją pateikė ACER agentūrai pats Klientas pagal 

Priedą Nr. 1.2 arba naudodamasis trečiąja šalimi, pagal šio Paslaugų įkainio priedo 3.3 

punkte nurodytus ir ACER agentūros nustatytus mokesčių dydžius už pateiktų sandorių 

 
1 Sandorio įrašas – atskiras duomenų rinkinys, kurį sudaro išsami informacija apie sandorį, prekybos pavedimą 
ar sutartį arba informacija apie gyvavimo ciklą, pvz., sandorių pakeitimus, pirmalaikį nutraukimą ar pataisymus, 
prekybos pavedimus ar sutartis, pateikiamas Agentūrai pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1348/2014 3 
straipsnį ( ES Komisijos Sprendimo 2 straipsnio 2 dalis); 
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įrašų skaičių. 

3.6. ACER agentūros nustatyto mokesčio taikymo už Priede Nr. 1.2 nurodytą paslaugą tvarka, 

jeigu (i) Klientas teikia sandorių įrašus už trečiąją šalį, kuri yra sudariusi su Paslaugos 

tiekėju Priedą Nr. 1.2, (ii) kuomet trečioji šalis nėra sudariusi su Paslaugos tiekėju Priedo 

Nr. 1.2 arba (iii) kai keli Klientai teikia sandorių įrašus už trečiąją šalį, kuri nėra sudariusi su 

Paslaugos tiekėju Priedo Nr. 1.2: 

3.6.1. Kai Klientas teikia sandorio įrašą už trečiąją šalį, kuri yra sudariusi su Paslaugos 

tiekėju Priedą Nr. 1.2, sandorio įrašas, kurį pateikia Klientas už trečiąją šalį yra 

priskiriamas pačiai trečiajai šaliai ir yra vertinamas apskaičiuojant jai tenkantį 

sumokėti ACER agentūros nustatytą mokestį, nurodytą šio Paslaugų įkainių priedo 

3.3 punkte; 

3.6.2. Kai Klientas teikia sandorio įrašą už trečiąją šalį, kuri nėra sudariusi su Paslaugos 

tiekėju Priedo Nr. 1.2, sandorio įrašas, kurį pateikia Klientas už trečiąją šalį yra 

priskiriamas pačiai trečiajai šaliai, tačiau pareiga sumokėti ACER agentūros 

nustatytą mokestį Paslaugos tiekėjui, nurodytą šio Paslaugų įkainių priedo 3.3 

punkte, tenka Klientui; 

3.6.3. Kai keli Klientai teikia sandorio įrašus už trečiąją šalį, kuri nėra sudariusi su 

Paslaugos tiekėju Priedo Nr. 1.2, sandorio įrašai, kuriuos pateikia keli Klientai už 

trečiąją šalį yra priskiriami pačiai trečiajai šaliai, tačiau pareiga sumokėti ACER 

agentūros nustatytą mokestį Paslaugos tiekėjui, nurodytą šio Paslaugų įkainių 

priedo 3.3 punkte, tenka Klientams pateikusiems sandorio įrašus už trečiąją šalį. 

Klientams nurodytas mokestis už trečiąją šalį dalinamas lygiomis dalimis, 

atsižvelgiant į Klientų skaičių teikusių sandorių įrašus už tą pačią trečiąją šalį.  

3.7. Klientas sumoka Paslaugų tiekėjui ACER agentūros nustatyto dydžio mokestį pagal 

Paslaugų tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitoje faktūroje pateikiama 

informacija apie tai, kaip šis mokestis buvo apskaičiuotas. 

3.8. ACER agentūra nevėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d. išrašo sąskaitą 

Paslaugų tiekėjui, o Paslaugos tiekėjas nevėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

ACER agentūros gautos sąskaitos išrašo PVM sąskaitą faktūrą Klientui pagal jam priskirtą 

ir apskaičiuotą ACER agentūros nustatytą mokesčio dydį, taip pat už trečiąją šalį kaip 

numatyta Paslaugų įkainių priedo 3.6.2 ir 3.6.3 punktuose. 

3.9. Klientas pateiktą PVM sąskaitą faktūrą turi apmokėti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 

po PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. 

3.10. Jeigu Klientas pavėluoja sumokėti laiku, Paslaugos tiekėjas skaičiuoja delspinigius, ir kartu 

su ACER agentūra gali imtis priemonių numatytų 2020 m. gruodžio 17 d. ES Komisijos 

priimto sprendimo Nr. 2020/2152 dėl Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo agentūrai mokėtinų mokesčių už informacijos, teikiamos pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/ 2011, rinkimą, tvarkymą, apdorojimą ir 

analizę (toliau – „Sprendimas“) 7 straipsnio nuostatomis. 

3.11. ACER agentūros nustatyto mokesčio įsigaliojimas, apskaičiavimas, vykdymo užtikrinimas 

ir pareiga mokėti nurodytus mokesčius reglamentuojama ES Komisijos priimtame 

Sprendime.  

3.12. Klientui nusprendus nutraukti Sutartį ar Priedą Nr. 1.2, tačiau naujais kalendoriniais metais 

Klientui pateikus dvišalių sandorių duomenis naudojantis Paslaugos tiekėjo duomenų 
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teikimo platforma, Klientas privalės sumokėti ACER agentūros nustatyto dydžio mokestį už 

einamuosius kalendorinius metus.  

3.13. Klientui taikytino ACER agentūros nustatyto mokesčio dydžio koregavimas vykdomas ES 

Komisijos Sprendimo 5 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Apie Klientui taikytiną, 

teigiamą arba neigiamą koreguotą mokesčio sumą ir jos sumokėjimo, ar grąžinimo tvarką, 

Klientą informuos Paslaugos tiekėjas raštu, nevėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 

informacijos apie patikslintą mokestį gavimo iš ACER agentūros dienos.  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

4.1. Paslaugos tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti, koreguoti, papildyti arba visiškai ar iš 

dalies pakeisti šį Paslaugų įkainių priedą, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų 

įspėjant klientą raštu, arba likus trumpesniam laikotarpiui, kai tai yra būtina dėl nuo 

Paslaugos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, įskaitant ACER agentūros nustatyto 

mokesčio dydžio, atsiskaitymo pasikeitimus.  

 
   

 


