MOKĖJIMO PRANEŠIMAS
VIETINĖ RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ
2022-xx-xx NR. XXXXXXXX
Rinkliava už mišrias komunalines atliekas

Mokėdami rinkliavą
pavedimu mokėjimo
Rinkliavos mokėtojas
paskirtyje nurodykite
VARDAS PAVARDĖ
mokėtojomokėtojo
kodą. adresas
Rinkliavos

Mokėtojo kodas xxxxxxx

Jums priklausančių
nekilnojamojo turto
(NT) objektų adresai.

apskaičiuojama pagal dvinarę sistemą, kurią
sudaro PASTOVIOJI ir KINTAMOJI dalys. PASTOVIOJI
Rinkliavos gavėjas
dalis padengia mišrių atliekų infrastruktūros
Vilniaus
savivaldybės administracija
Jums priklausančių
NT miestoišlaikymo
kaštus. KINTAMOJI – šių atliekų
kodas 188710061
objektų paskirtysJuridinio
(pvz.: asmenssurinkimo,
transportavimo ir tvarkymo sąnaudas.
Konstitucijos pr. 3, 09308 Vilnius
gyvenamoji – daugiabučiai
Į rinkliavą nėra įskaičiuojamos sąnaudos už
pastatai, gyvenamoji
–
Rinkliavos administratorius
išrūšiuotų pakuočių ir antrinių žaliavų, taip pat
individualūs namai,
Savivaldybės įmonė
„Vilniaus(paliktų
atliekų sistemos
administratorius“
bešeimininkių
miškuose,
laukuose ar
administracinė, transporto,
Juridinio asmens kodas 304195262
kitose
atvirose
teritorijose)
atliekų
tvarkymą.
gamybos ir kt.). Smolensko g. 5, 03202 Vilnius

Rinkliava už laikotarpį: 2022-01-01 - 2022-12-31
Eil.
Nr.
1
2

Rinkliavos
dalys

Rinkliavos
dydis, Eur

Objekto adresas

Objekto paskirtis

Objekto adresas

Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai pastovioji

x,xxxx

xx,xx

kv. m

kintamoji

x,xxxx

xx,xx

kv. m

pastovioji

x,xxxx

xx,xx

kv. m

kintamoji

x,xxxx

xx,xx

kv. m

Objekto adresas

Gyvenamoji – individualūs namai

Kiekis

Mėnesių
skaičius
xx

1. Kas ketvirtį
xx,xx Eur iki 2022-03-31

2

3

xx

xx,xx
xx,xx Eur

Kiekvienam NT objektui yra taikomi skirtingi
rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dalies
2. Už(įkainiai),
visą mokestinį
laikotarpįnuo NT
dydžiai
priklausomai
objekto paskirties.
xx,xx Eur iki 2022-03-31

xx,xx Eur iki 2022-06-30
1

xx,xx

xx
Apskaičiuotas
2022xx,xx
xx,xx
metųxxrinkliavos dydis

Mokėtina rinkliavos suma, iš viso:

Rinkliavą galima mokėti:

Suma, Eur

xx,xx Eur iki 2022-09-30

Jūsų skola arba permoka, susidariusi už mokestinį laikotarpį

xx,xx Eur iki 2022-12-31

Jūsų įmokos, gautos per aktualų mokestinį laikotarpį iki naujo mokėjimo
pranešimo formavimo dienos.
Mokestis už jūsų namui priskirtų konteinerių aikštelėse ar šalia jų
(iki 5 m. atstumu) neleistinai paliktų didelių gabaritų atliekų (DGA)
Rinkliavos mokėjimo būdai:
surinkimą ir išvežimą. Patirtos sąnaudos paskirstomos konteinerių
1. Pavedimu: gavėjas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
aikštelei
NT 0510
objektams
po lygiai.
Sąskaitospriskirtiems
Nr. LT34 4010
0422 7917
(„Luminor“ bankas).

1
2
3
4
5
6
7
8

Skola / permoka (-)

0,00 Eur

Gautos įmokos

0,00 Eur

Didelių gabaritų atliekų tvarkymas²

0,00 Eur

Delspinigiai

0,00 Eur

Perskaičiavimai:
dėl duomenų pasikeitimų³
pagal atiduotų atliekų svorį³

0,00 Eur
0,00 Eur
0,00 Eur

už nesuteiktas paslaugas³
IŠ VISO MOKĖTI

0,00 Eur
xx,xx Eur
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Mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas Mokėtojo kodas.
m. savitarna.vasa.lt,
atliktų perskaičiavimų
2. Bendra
VASA 2022
savitarna
portalas suma
www.vienasaskaita.lt, e. sąskaita per elektroninę bankininkystę, mobili programėlė „Perlas Go“.
3. Fizinio apmokėjimo vietos: prekybos tinklo „Maxima“ kasos, „Lietuvos paštas“ skyriai, „PayPost“ aptarnavimo vietos, loterijos „Perlas“
terminalai,
kioskai „Lietuvos
ir „Spauda“pasikeitimų,
bei „Narvesen“
ženklu per
pažymėtos parduotuvės.
Perskaičiavimai
atliekamispauda“
dėl NT duomenų
įvykusių

6

Užduomenis
nesumokėtą
arba
pavėluotai
sumokėtą Rinkliavą skaičiuojami nustatyto dydžio delspinigiai. Skolų administravimo tikslais rinkliavos mokėtojų
arba
pritaikius
kompensacijas.
duomenys gali būti perduodami skolų administravimo įmonėms ir (arba) antstoliams. Įsiskolinimas bei susidariusios skolų administravimo išlaidos
išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant galimybę vykdyti neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą.

4

praėjusius mokestinius laikotarpius, pagal „VĮ Registrų centras“

7

Rinkliavos kintamosios dalies apskaičiavimo korekcijos atliekamos pasibaigus
(kalendoriniams
metams),
yranekilnojamo
žinomas tikslus
faktiškai
¹ -mokestiniam
skaičiavimamslaikotarpiui
priimamas galintis
per mokestinį
laikotarpįkai
tame
turto objekte
susidaryti atliekų svoris (390 kg) (vadovaujantis 2017
svoris.
m.atiduotų
vasario 1atliekų
d. Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-818 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių
surinkimą
iš atliekųsusidaryti
turėtojų ir per
atliekų
tvarkymą
52.2NT
punktu).
Nustatytasatliekų
atliekų
svoris, galintis
metus
– 390nuostatų
kg vienam
objektui.
Jei per
2021 m.- Jūsų
priduotų
atliekų
kiekis
galintį11susidaryti
atliekų
čia bus tarybos sprendimu Nr. 1-445 „Dėl Vilniaus
² DGA
tvarkymas
atliekų
sutvarkymas
pagal
2016viršijo
m. gegužės
d. Vilniaus
miestosvorį,
savivaldybės
nurodyta
nesumokėta
daliestvirtinimo“
suma, kuripatvirtintų
yra įskaičiuota
į 2022
mokestinioatliekų tvarkymo taisyklių 51 p. nuostatas iki
miesto
savivaldybės
atliekųkintamosios
tvarkymo taisyklių
Vilniaus
miestom.
savivaldybės
laikotarpio
galutinį
rinkliavos mokestį.
Lietuvos
vyriausiojo
administracinio
teismo 2021 m. lapkričio 11 d. sprendimo, kuriuo ši nuostata pripažinta prieštaraujanti aukštesnės galios teisės
aktui. Savitarnoje svetainėje savitarna.vasa.lt pateikta nurodytos sumos detalizacija.
Jei per 2021 m. pridavėte atliekų mažiau nei nustatyta pagal galintį susidaryti atliekų
čia yrasvetainėje
nurodytasavitarna.vasa.lt
permoka už kintamąją
dalį; ši permoka
yra išminusuota iš galutinio
pateikta nurodytos
sumos detalizacija.
³ -svorį,
savitarnoje
rinkliavos mokesčio už 2022 m. mokestinį laikotarpį.
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ klientų aptarnavimas:
Tel.
19118, el. p. rinkliava
info@vasa.lt,
Perskaičiuota
už 2021 m., kai MKA tvarkymo paslauga buvo teikiama nesilaikant
Smolensko
g. 5, Vilnius.,
g. 6-1,
Vilnius.,
Konstitucijos
pr. 3, Vilnius.
MKA išvežimo
grafiko Spaudos
dėl atliekų
vežėjo
kaltės,
išskyrus atvejus,
kai ne vėliau kaip kitą

dieną buvo įvykdytas mišrių komunalinių atliekų išvežimas / Rinkliavos mokėtojui

AKTUALI
INFORMACIJA.
2021 metais
Vilniaus
miesto per
savivaldybės
kurių atliekų
turėtojas atsikrato mišrių komunalinių
neužtikrinama
galimybė naudotis
MKA
konteineriu
15 darboteritorijoje
dienų nuoatliekų,
atitinkamo
jo
atliekų
konteineriuose,
dalis
sudaro
76
proc.,
o
rūšiuotų
atliekų
dalis
–
24
proc.
viso
surenkamo
atliekų
kiekio
prašymo pateikimo VASA dienos.
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Galutinė mokėjimo suma, apskaičiuota įvertinus gautas įmokas, skolas / permokas ir
perskaičiavimus už praėjusius mokestinius laikotarpius.

