INFORMACIJA APIE GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMĄ 2020 METAIS
Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (toliau – Asociacija) - pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, kurios
tikslas – geriausiomis sąlygomis vykdyti apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių, vidaus degimo
variklių degalų, tepalų, oro filtrų, hidraulinių amortizatorių, padangų), alyvų, transporto priemonių (toliau –
Gaminių) gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas
pareigas. Asociacija veiklą pradėjo vykdyti 2006 metais, turi galiojančias LR aplinkos ministerijos išduotas
Gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija – licencijuota organizacija, patikimai vykdanti
Jums nustatytas pareigas:
Laiduoja už savo narius ir garantuoja atliekų tvarkymo užduočių ir kitų pareigų įvykdymą
Užtikrina efektyvų ir teisėtą Gaminių atliekų surinkimą
Mažiausiais kaštais užtikrina Gaminių atliekų sutvarkymą
Informuoja ir šviečia visuomenę bei Jūsų klientus
Už savo narius teikia visuomenės informavimo ir švietimo bei atliekų tvarkymo organizavimo ataskaitas
atsakingoms institucijoms
 Įgyvendina Jums ir Jūsų klientams skirtą projektą “Mes rūšiuojam”
 Organizuoja nemokamus seminarus bei konsultuoja visais Gaminių atliekų tvarkymo klausimais






Narystės mokesčiai 2020 metais:
Sutarties (-čių) sudarymo mokestis – 0,00 EUR.

Mokėjimai už apmokestinamųjų gaminių (vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, hidraulinių
amortizatorių, padangų) atliekų tvarkymą:
Apmokestinamųjų gaminių rūšis

Tarifas* EUR (be PVM) nariams už vieną LR vidaus
rinkai patiektą apmokestinamųjų gaminių toną

Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai

394,80

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

394,80

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

210,00

Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:
- lengvųjų automobilių

84,00

- krovininių automobilių
- žemės ūkio

93,00

Mokėjimai už alyvos atliekų tvarkymo bei visuomenės švietimo ir informavimo tarifas :
Pavadinimas
Alyvos

Tarifas (be PVM) už vieną Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektą alyvos toną
4 EUR

Mokėjimai už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymą:
Pavadinimas

Taikytinas tarifas* EUR (be PVM) nariams už vieną
LR vidaus rinkai patiektą transporto priemonę

Transporto priemonė

1,00

*- tarifai fiksuojami ir metų eigoje negali būti didinami, Asociacija turi teisę vienašališkai mažinti tarifus.

Mokėjimai už baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą:
Taikytinas tarifas* EUR (be PVM) nariams už
vieną LR vidaus rinkai patiektą baterijų
(galvaninių elementų) ir akumuliatorių toną

Baterijų ir akumuliatorių rūšis
Baterijos (galvaniniai elementai)

1793,14 EUR

Į prietaisus įmontuotos baterijos (galvaniniai elementai)

199,50 EUR

Automobiliams skirti akumuliatoriai

17,48 EUR

Automobiliams skirti akumuliatoriai, įmontuoti į transporto
priemones

5,25 EUR

Pramoniniai akumuliatoriai

17,48 EUR

Į prietaisus įmontuoti pramoniniai akumuliatoriai

5,25 EUR

Nešiojami akumuliatoriai

271,69 EUR

Į prietaisus įmontuoti nešiojami akumuliatoriai

199,50 EUR

*- tarifai fiksuojami ir metų eigoje negali būti didinami, Gamintojų ir Importuotojų Asociacija turi teisę vienašališkai mažinti tarifus.

Metinis administravimo mokestis:
Nario gaminių atliekų tvarkymui per metus skirtų lėšų suma
(be PVM)
nuo

iki

Metinis mokestis (be PVM) už gaminių
atliekų tvarkymo organizavimo
administravimą ir garantiniam fondui

0 EUR

200 EUR

80 EUR

201 EUR

400 EUR

140 EUR

401 EUR

800 EUR

200 EUR

801 EUR

1600 EUR

260 EUR

1601 EUR

3200 EUR

440 EUR

3201 EUR

6400 EUR

660 EUR

6401 EUR

10 000 EUR

1000 EUR

Nuo 10 001 EUR

1400 EUR

PASTABA: Nariui pavedus organizuoti vieną ar kelių Gaminių atliekų tvarkymą, metinis administravimo mokestis skaičiuojamas kartu įvertinus
visų Gaminių atliekų tvarkymui skiriamų lėšų sumą.

Daugiau informacijos apie Gamintojų ir Importuotojų Asociaciją, jos vykdomą veiklą rasite internetinėje svetainėje
www.gia.lt. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštais info@gia.lt arba telefonu (8 5) 273 00 84. Taip
pat, Jums pageidaujant, mes galime Jūsų įmonės atstovams organizuoti atskirą pristatymą, kurio metu
supažindintume su Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos veikla bei naujausiais aplinkosauginiais reikalavimais.

