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SUSITARIMAS
DĖL PIRKĖJO TEISĖS ĮFORMINTI PVM SĄSKAITAS FAKTŪRAS AR SĄSKAITAS FAKTŪRAS UŽ
PARDAVĖJO PARDUOTĄ ELEKTROS ENERGIJĄ
PAGAL ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMO IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMINTOJO
SUTARTĮ Nr.
m.

mėn.

d.,

Vilnius

Pardavėjas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus veikiantis kaip elektros energijos gamintojas, turintis leidimą gaminti
elektros energiją, ir
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO arba Pirkėjas), atstovaujama Visuomeninio tiekėjo departamento
direktoriaus Ramūno Kiaulėno, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinio direktoriaus
įsakymas Nr. 768 (toliau abi pusės vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai – Šalimi),
atsižvelgdamos į tai, kad Šalys yra sudariusios Elektros energijos supirkimo iš atsinaujinančių energijos išteklių
gamintojo sutartį (arba kelias sutartis) (toliau – Sutartis), pagal kurią Pardavėjas (t. y. elektros energijos gamintojas) Pirkėjui
(t. y. ESO) parduoda elektros energiją,
bei vadovaudamosios Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 79 straipsnio 8
dalimi (cit. „Prekių tiekimą arba paslaugų teikimą prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo vardu gali įforminti ir šių prekių arba paslaugų
pirkėjas, tačiau tik tuo atveju, kai yra išankstinis tiekėjo (teikėjo) ir pirkėjo susitarimas“), ne PVM mokėtojams nesant prievolės
pasirašinėti išrašomų sąskaitų faktūrų pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 8 dalį
susitarė ir sudarė šį Susitarimą dėl Pirkėjo teisės įforminti PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras už Pardavėjo
parduotą elektros energiją Pirkėjui (ESO) pagal Sutartį (toliau – Susitarimas):
1. Šalys susitaria, jog Pardavėjo pagamintos ir parduodamos Pirkėjui (ESO) elektros energijos tiekimo/atsiskaitymo
dokumentus (t. y. PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą) Pardavėjo vardu įformina Pirkėjas.
2. Pirkėjas už elektros energijos supirkimo laikotarpį turi teisę išrašyti PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras (įskaitant
tikslinančias ir/ar kreditines PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras) už jam Pardavėjo tiekiamą ir parduodamą elektros energiją
(įskaitant balansavimo elektros energiją).
3. Pardavėjas įsipareigoja pripažinti Pirkėjo išrašytas elektros energijos pardavimo PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras.
4. Pardavėjas neturi teisės išrašyti elektros energijos pardavimo PVM sąskaitų faktūrų ar sąskaitų faktūrų.
5. Pirkėjo išrašytoje elektros energijos pardavimo PVM sąskaitoje faktūroje, nurodytas PVM yra laikomas Pardavėjo pardavimo PVM.
6. Pirkėjas įsipareigoja pateikti (išsiųsti) Pardavėjui elektros energijos pardavimo PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą per 5
(penkias) darbo dienas (skaičiuojant nuo PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros išrašymo dienos). Pirkėjas pagal šį Susitarimą
įformintas PVM sąskaitas faktūras ar sąskaitas faktūras įsipareigoja pateikti Pardavėjui Šalių pasirašytoje Sutartyje numatytu būdu.
7. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje numatytu būdu nedelsdamas informuoti Pirkėją apie savo duomenų (adreso,
asmens/įmonės pavadinimo, juridinio/asmens kodo, PVM mokėtojo kodo (jei PVM mokėtojo kodas yra suteiktas),
atsiskaitomosios banko sąskaitos, el. pašto ir kitų kontaktinių duomenų) pasikeitimą.
8. Pirkėjas įsipareigoja išrašyti visus teisės aktų reikalavimus atitinkančias elektros energijos pardavimo PVM sąskaitas faktūras ar
sąskaitas faktūras.
9. Teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Pirkėją ar pasikeitus Pirkėjo teisiniam statusui, be raštiško Pardavėjo sutikimo Pirkėjo
teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Susitarimo Šalimi, perimančia visas šio Susitarimo pagrindu
Pirkėjo prisiimtas teises ir pareigas. Pirkėjas taip pat turi teisę perleisti visas savo teises ir pareigas prisiimtas pagal šį Susitarimą ar
atitinkamą jų dalį bet kuriai įmonių grupės, kuriai priklauso Pirkėjas, įmonei, su sąlyga, kad Pirkėjo teisių ir pareigų perėmėjas perims visas
(ar atitinkamą jų dalį) šiame Susitarime nustatytas teises ir pareigas, ir toks teisių ir pareigų perleidimas neprieštaraus norminiams teisės
aktams, reglamentuojantiems elektros energijos supirkimo tvarką ir tai nebus laikoma konfidencialumo įsipareigojimo nuostatų pažeidimu.
10. Susitarimas gali būti pakeistas, papildytas ar nutrauktas Šalių susitarimu.
11. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šį Susitarimą raštiškai įspėjusi kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų.
12. Susitarimas automatiškai nutrūksta Šalims nutraukus Sutartį.
13. Šalys susitaria, jog Šalims pasirašius Susitarimą, Susitarimas įsigalios nuo pasirašymo dienos.
14. Šalys patvirtina, kad yra priimti visi būtini sprendimai, reikalingi šio Susitarimo pasirašymui, ir asmenys, pasirašantys šį Susitarimą,
turi visus įgaliojimus jį pasirašyti, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Šalių įstatų/nuostatų, teisių ir
interesų.
15. Šalys susitaria, jog Susitarimas sudaromas el. paštu Šalims apsikeičiant atsakingų asmenų pasirašytu skenuotu Susitarimo
egzemplioriumi.
16. Šis Susitarimas buvo Šalių perskaitytas, jų suprastas dėl turinio ir pasekmių ir, kaip atitinkantis jų valią ir ketinimus, priimtas ir
pasirašytas.
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Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir
sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis Jūs taip pat patvirtinate,
kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte
per neapdairumą. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės internetinėje svetainėje: www.eso.lt

