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NUTARIMAS 

DĖL UAB „TELEDEMA“ PRAŠYMO LEISTI TAIKYTI PAPILDOMUS MOKESČIUS UŽ 

MAŽMENINES TARPTINKLINIO RYŠIO PASLAUGAS EUROPOS SĄJUNGOS IR 

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS ŠALYSE 

2022 m. birželio 14 d. Nr.  

  Vilnius   

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba (toliau – Taryba) išnagrinėjo           

UAB „Teledema“ (toliau – Bendrovė) prašymą leisti taikyti papildomus mokesčius už mažmenines 

tarptinklinio ryšio paslaugas (toliau – Paslaugos) Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės 

šalyse (toliau visos kartu – ES/EEE šalys). 

  

Taryba n u s t a t ė:  

 

(1) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) gavo Bendrovės 

2022 m. birželio 7 d. raštą Nr. 22-88 „Dėl papildomo mokesčio už tarptautinį tarptinklinį ryšį ES/EEE 

šalyse peržiūros“ (toliau – Prašymas), kuriuo Bendrovė prašo leisti taikyti papildomus mokesčius už 

mažmenines Paslaugas ES/EEE šalyse. 

(2) Tarnyba, atlikdama Prašymo ir kartu su Prašymu pateiktos informacijos vertinimą, 

nustatė, kad Prašymas atitinka Reglamento (ES) Nr. 531/20121 6c straipsnio ir Reglamento (ES) 

2016/22862 nuostatas. 

 

Taryba k o n s t a t u o j a:   

 

(3) Tarnyba, įvertinusi Prašymą ir kartu su Prašymu pateiktą informaciją bei jos atitiktį 

Reglamento (ES) 2016/2286 7, 8 ir 9 straipsniuose išdėstytai sąnaudų ir pajamų nustatymo metodikai, 

atsižvelgdama į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 m. kovo 27 d. patvirtintas 

Mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų gaires3 (toliau – BEREC gairės), išaiškinančias Reglamento 

(ES) Nr. 531/2012 ir Reglamento (ES) 2016/2286 nuostatas, nustatė, kad Bendrovės mažmeninė 

Paslaugų marža, apskaičiuota remiantis prognozuojamomis per 12 mėnesių (nuo 2022 m. birželio 15 

                                                 
1 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per 

viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/920. 
2 2016 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2286, kuriuo nustatomos išsamios 

sąžiningo naudojimo taisyklių taikymo, papildomų mažmeninių tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo tvarumo 

vertinimo metodikos taikymo ir prašymo, kurį to vertinimo tikslu turi pateikti tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjas, teikimo 

taisyklės. 
3 https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/7005-berec-

guidelines-on-regulation-eu-no-5312012-as-amended-by-regulation-eu-no-21202015-excluding-articles-3-4-and-5-on-

wholesale-access-and-separate-sale-of-services. 
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d. iki 2023 m. birželio 14 d.) suteiktinų reguliuojamų Paslaugų apimtimis, bus neigiama ir sudarys 

243 968,00 Eur arba 12,85 proc. judriojo ryšio paslaugų maržos.  

(4) Tarnyba, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 531/2012 6c straipsnio 3 ir 4 dalimis, 

Reglamento (ES) 2016/2286 10 straipsnio 4 dalimi bei BEREC gairių 171 ir 174 punktais, daro 

išvadą, kad nuo 2022 m. birželio 15 d. Bendrovė, siekdama užtikrinti Lietuvoje imamų mokesčių 

modelio tvarumą, turi teisę susigrąžinti neigiamą Paslaugų maržą, taikant papildomus mažmeninius 

mokesčius už Paslaugas. 

(5) Tarnyba, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 531/2012 6c straipsnio 1 dalimi, pažymi, 

kad Bendrovė papildomą mokestį taikyti gali tik tiek, kiek būtina siekiant padengti reguliuojamų 

Paslaugų teikimo išlaidas. 

(6) Tarnyba, atsižvelgdama į Prašyme ir kartu su Prašymu pateiktą informaciją dėl Bendrovės 

Paslaugų teikimo nuostolių laikotarpiu nuo 2022 m. birželio 15 d. iki 2023 m. birželio 14 d. bei į 

Reglamento (ES) 2016/2286 10 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatoma, kad papildomas mokestis turi 

būti suderinamas su Paslaugų srautų prielaidomis, kuriomis grindžiamas prašymo vertinimas, 

Bendrovės taikomi papildomi mažmeniniai mokesčiai už Paslaugas turėtų būti: 

1.  ES/EEE šalyse inicijuojamiems skambučiams – ne daugiau nei 0,013 Eur/min (be PVM);  

2.  duomenų perdavimo paslaugoms, teikiamoms ES/EEE šalyse – ne daugiau nei                          

1,33 Eur/GB4 (be PVM); 

3. ES/EEE šalyse priimamiems skambučiams – ne daugiau nei 0,013 Eur/min (be PVM). 

(7) Tarnyba, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 531/2012 6d straipsnio 5 dalimi, 

vykdydama Reglamento (ES) Nr. 531/2012 laikymosi priežiūrą, gali bet kuriuo metu pareikalauti, 

kad Paslaugų teikėjas pakeistų ar nustotų taikyti papildomą mokestį, jei jis neatitinka Reglamento 

(ES) Nr. 531/2012 6b ar 6c straipsnių. 

 

Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 531/2012 6c straipsnio ir Reglamento (ES) 2016/2286 

10 straipsnio nuostatomis,  

 

Taryba n u t a r i a:  

 

Leisti Bendrovei taikyti papildomus mažmeninius mokesčius už Paslaugas siekiant užtikrinti 

Lietuvoje imamų mokesčių modelio tvarumą, kurie turi būti: 

1. ES/EEE šalyse inicijuojamiems skambučiams – ne daugiau nei 0,013 Eur/min (be PVM);  

2.  duomenų perdavimo paslaugoms, teikiamoms ES/EEE šalyse – ne daugiau nei                     

1,33 Eur/GB (be PVM); 

3. ES/EEE šalyse priimamiems skambučiams – ne daugiau nei 0,013 Eur/min (be PVM). 

 

Šis nutarimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 
 

Tarybos pirmininkė  Jūratė Šovienė   
 

 

 

 

 

                                                 
4 1 GB = 1 024 MB. 
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