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Vilnius
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, 21 straipsnio 6
dalimi, Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis
prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 70 punktu,
išduoda energetikos veiklos licencijas ir leidimus, juos keičia, sustabdo licencijų ir leidimų galiojimą,
panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų ir leidimų galiojimą, prižiūri ir kontroliuoja
energetikos įmonių licencijuojamą ar leidimais reguliuojamą veiklą.
Taryba 2019 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3E-256 „Dėl UAB „Energijos kodas“ leidimo
galiojimo sustabdymo“ sustabdė UAB „Energijos kodas“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas
302414693, 2016-06-13 leidimo Nr. 103 (toliau – leidimas) verstis didmenine prekyba naftos
produktais galiojimą, įpareigojo Bendrovę per 30 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo
dienos pašalinti Įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 6 punkte nurodytus pažeidimus ir sumokėti Įstatymo
21 straipsnio 5 dalies 6 punkte nurodytas bei nesumokėtas mokestines nepriemokas ir (ar) pradelstus
įsipareigojimus ir, vadovaujantis Taisyklių 70 punktu, informuoti Tarybą apie pažeidimų pašalinimą.
Bendrovė 2019 m. liepos 24 d. pateikė Tarybai prašymą panaikinti leidimo galiojimo
sustabdymą, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau
– VMI) 2019 m. liepos 24 d. atsiskaitymo su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais, pinigų fondais
pažymą Nr. RESP-10737 (toliau – Pažyma). Pažymoje pranešama, kad UAB „Energijos kodas“ yra
atsiskaitęs su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais, pinigų fondais, t. y. 2019 m. liepos 24 d.
duomenimis, visos privalomosios mokesčių deklaracijos yra pateiktos, 2019 m. liepos 24 d. VMI
turimais mokesčių apskaitos duomenimis, yra neskolingas valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams,
pinigų fondams.
Vadovaujantis Įstatymo 21 straipsnio 6 dalimi, Taisyklių 70 punktu, Taryba, gavusi leidimo
turėtojo raštu ar kitais, Taisyklių 36 punkte nurodytais, būdais pranešimą apie reguliuojamosios veiklos
sąlygų ir reikalavimų pažeidimų pašalinimą, Tarybos nustatyta tvarka per 10 kalendorinių dienų nuo
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gautų dokumentų registravimo Taryboje dienos priima sprendimą panaikinti leidimo sustabdymo
galiojimą.
Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Bendrovės prašymą ir vadovaudamasis Įstatymo, Taisyklių
nuostatomis, Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyrius (toliau – Skyrius)
siūlo Tarybai priimti nutarimą panaikinti Bendrovei išduoto leidimo sustabdymo galiojimą.
Atsižvelgdamas į pažymoje išdėstytas aplinkybes, Skyrius siūlo pritarti pateiktam nutarimo
projektui.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl „UAB „Energijos kodas“ leidimo galiojimo sustabdymo
panaikinimo“ projektas, 1 lapas.
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