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Šiame darbo dokumente siekiama apibendrinti pagrindinį pasiūlymo turinį ir nurodyti kai 
kuriuos svarbius klausimus, kuriuos reikia nuodugniai apsvarstyti, kad būtų palengvintos 
diskusijos komitete. Priklausomai nuo to, kaip plėtosis diskusija, šiais ar kitais, vėliau 
svarstymo komitete ar lapkričio 4 d. surengto trumpo klausymo metu iškilusiais klausimais 
pranešėja Barbara Weiler gali pateikti pakeitimų.

I. Pasiūlymo pagrindas

2000 m. gegužės mėn. priimta ir nuo 2002 m. rugpjūčio 8 d. taikoma Direktyva 2000/35/EB1, 
kuria siekiama kovoti su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose, praktiškai turėjo 
nedidelį poveikį. Apskritai pavėluoti mokėjimai komerciniuose sandoriuose išlieka plačiai 
paplitę Europos Sąjungoje esant dideliems skirtumams tarp valstybių narių vertinant 
apmokėjimo laikotarpius.

Pavėluoti mokėjimai daro neigiamą poveikį įmonių konkurencingumui ir perspektyvumui 
vidaus rinkoje. Dėl pavėluotų mokėjimų gali bankrutuoti įmonės, kurios priešingu atveju yra 
perspektyvios. Vienos įmonės likvidumo problemos gali net sukelti bankrotų bangą visoje 
tiekimo grandinėje. Neigiamas pavėluotų mokėjimų poveikis dar labiau padidėja ekonominio 
nuosmukio metu, kai itin sunku gauti finansavimą.

Ypač mažosios ir vidutinės įmonės patiria neigiamą pavėluotų mokėjimų poveikį. Jos yra 
labiau pažeidžiamos dėl ribotų alternatyvių pinigų srautų šaltinių, tinkamų kreditų valdymo 
sistemų nebuvimo, išteklių pavėluotų mokėjimų problemai spręsti trūkumo ir ribotos prieigos 
prie alternatyvių finansavimo šaltinių. 

Iš tyrimų matyti, kad apskritai su pavėluotais mokėjimais dažnai susiduriama viešajame 
sektoriuje. Pagal 2008 m. atliktą tyrimą valstybės institucijos tebebuvo prasčiausi mokėtojai 
ES: jos sąskaitą apmoka vidutiniškai per 65 dienas, o tuo tarpu verslo subjektai ### per 55 
dienas. 

Ne mažiau svarbu dar ir tai, kad pavėluoti mokėjimai labai trukdo tarpvalstybinei prekybai.
Įmonės vis labiau nenori užsiimti tarpvalstybine prekyba, nes itin didėja neapibrėžtumas ir 
išieškojimo išlaidos. Daugelis skolininkų taip pat mažiau susirūpinę galimybe prarasti 
reputaciją, kai kreditorius ir skolininkas įsikūrę skirtingose ES valstybėse narėse.

II. Problemos apibrėžtis

Europos Komisijos poveikio vertinime2 nurodytos pavėluotų mokėjimų, atliekamų pagal 
komercinius sandorius, priežastys. Reikėtų paminėti šias priežastis: rinkos struktūra, verslo 
ciklas, galimybės gauti finansavimą ir biudžeto apribojimai, kreditorių ir skolininkų vidaus 
organizacija ir veiksmingų teisės gynimo priemonių nebuvimas. Komisija pažymi, kad kelios 
svarbios Direktyvos 2000/35/EB nuostatos turi būti aiškesnės, nes jas sunku praktiškai
įgyvendinti.

                                               
1 2000 m. bir˛elio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu 
komerciniuose sandoriuose, OL L 200, 43 tomas, 2000 8 8, p. 35.
2 COM(2009) 126, SEK(2009) 315.
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Šios priežastys yra tarpusavyje susijusios ir visų jų negalima pašalinti Europos lygmeniu. ES 
neturi galių imtis veiksmų šių problemų priežasčių kai kurių svarbių aspektų atžvilgiu. Vis 
dėlto direktyva, pagal kurią kovos su pavėluotu mokėjimu priemonės tampa veiksmingesnės, 
būtų svarbus žingsnis sprendžiant pavėluotų mokėjimų problemą.

III. Komisijos pasiūlymas

Direktyvos 2000/35/EB nauja redakcija siekiama padaryti kovos su pavėluotu mokėjimu 
priemones veiksmingesnes pasiūlius kelis svarbius pakeitimus.

Pasiūlyme nustatoma teisė susigrąžinti administracines išlaidas, patirtas dėl pavėluoto 
mokėjimo. Išieškojimo išlaidų suma yra 40 eurų, jei skola mažesnė nei 1000 eurų, 70 eurų 
jei skola nuo 1000 iki 10 000 eurų, ir 1 % nuo sumos  jei skola 10 000 eurų arba didesnė 
(plg. 4 straipsnio 1 dalį). 

Be minėtosios teisės susigrąžinti administracines išlaidas kreditoriai turi teisę gauti „pagrįstą“ 
kompensaciją už „visas išieškojimo išlaidas“ (plg. 4 straipsnio 3 dalį).

Kalbant apie valstybės institucijas, pasiūlymu siekiama sutrumpinti mokėjimo laiką suderinus 
valstybės institucijų mokėjimo laikotarpius iki 30 dienų. Leidžiama susitarti dėl ilgesnio 
laikotarpio tik jei bus tenkinamos šios dvi sąlygos: kai „skolininkas ir kreditorius susitaria dėl 
konkretaus mokėjimo laikotarpio“ ir kai „jį tinkamai pagrindžia konkrečiomis aplinkybėmis, 
kaip antai objektyviu poreikiu atidėti mokėjimą ilgesniam laikotarpiui“ (plg. 5 straipsnio 4 
dalį).

Be to, pasiūlymu siekiama valstybės institucijas atgrasinti nuo vėlavimo mokėti nustačius 
vienodo dydžio kompensaciją, kuri taikoma nuo pirmosios vėlavimo dienos ir sudaro 5 % nuo 
sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos. Ši kompensacija taikoma kartu su delspinigiais už 
pavėluotą mokėjimą ir mokesčiais už pavėluotą mokėjimą pagal 4 straipsnį.

Svarbu turėti mintyje, kad šios priemonės įmonėms nėra privalomos, kadangi joms suteikiama 
teisė imtis veiksmų, bet jos neįpareigojamos to daryti. 

Pasiūlymo 6 straipsniu sustiprinamos nuostatos dėl labai neteisingų sutartinių sąlygų. Į jį 
įtraukta nuostata, kad sąlyga, kuria panaikinama galimybė gauti delspinigius už pavėluotą 
mokėjimą, visada laikoma labai neteisinga.

9 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad teisė į nuosavybę būtų realizuojama 
per 90 kalendorinių dienų nuo kreditoriaus neginčytino reikalavimo pateikimo.

1 straipsnio 2 dalyje panaikinama galimybė netaikyti nuostatų reikalavimams dėl mažiau nei 
5 eurų delspinigių.

IV. Pranešėjo bendrosios pastabos

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo bus pagerintas vidaus rinkos 
veikimas, ypač atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. 
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Pranešėjas pažymi, kad veiksmingų teisės gynimo priemonių nebuvimas yra tik viena iš 
pavėluotų mokėjimų vidaus rinkoje priežasčių. Iš Komisijos atlikto poveikio vertinimo 
rezultatų ir kelių suinteresuotųjų šalių darbų ir tyrimų matyti, kad labai dažnai įmonės neima 
delspinigių už pavėluotus mokėjimus nenorėdami gadinti santykių su klientais ar jų netekti. 
Be to, pagal Komisijos poveikio vertinimą, baimė netekti kliento yra dažniausia atsisakymo 
reikalauti delspinigių už pavėluotus mokėjimus priežastis. 

Kita vertus, pranešėjas pažymi, kad iš konsultacijų pagal sąveikaus politikos kūrimo priemonę 
(„Jūsų balsas Europoje“) ir konsultacijų su Europos verslo nuomonės tyrimo grupe (EVNTG), 
kurios paminėtos Komisijos atliktame poveikio vertinime, matyti, kad įmonės niekada 
nereikalauja delspinigių, inter alia, todėl, kad jos nežino apie teisę reikalauti delspinigių už 
pavėluotą mokėjimą1. 

Atsižvelgdamas į šiuos duomenis pranešėjas pažymi, kad neabejotinai nepakanka pašalinti tik 
vieną problemos priežastį. Su pavėluotais mokėjimais galima kovoti tik taikant daugybę viena 
kitą papildančių priemonių. Prie šių priemonių reikėtų priskirti įmonių, ypač MVĮ, 
informuotumo didinimą supažindinant jas su jų teisėmis. Reikėtų skatinti praktines 
priemones, pvz., elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimą, kuriomis sudaromos sąlygos laiku 
atlikti mokėjimus. Pranešėja taip pat pritaria, kad reikia viešai skelbti laiku mokančius ir 
vėluojančius mokėti klientus ir skleisti pažangiąją patirtį siekiant skatinti mokėti laiku. 

Tik bendrai taikant šias priemones galima pagaliau sukurti kitokią verslo kultūrą, kuri būtų 
palankesnė laiku atliekamiems mokėjimams ir kurioje pavėluoti mokėjimai laikomi 
nepriimtinu piktnaudžiavimu kliento padėtimi ir sutarties pažeidimu, bet ne įprasta praktika. 
Direktyvos dėl pavėluotų mokėjimų nauja redakcija yra svarbus žingsnis teisinga kryptimi, 
tačiau ji neturėtų būti vienintelė priemonė.

Pranešėjas norėtų smulkiau aptarti šių Komisijos pasiūlymo aspektų pagerinimo klausimus:

1) valstybės institucijų ir įmonių diferenciacija

Pranešėja mano, kad reikia toliau aptarti būtinybę diferencijuoti valstybės institucijas ir 
įmones. 

Pranešėjas pripažįsta, kad kalbant apie biudžeto planavimo procesus ir prieigą prie 
finansavimo valstybės institucijos skiriasi nuo įmonių. Vis dėlto nėra akivaizdu, kad šių 
priežasčių pakaktų siekiant valstybės institucijoms ir verslo įmonėms pritaikyti iš esmės kitokį 
požiūrį mokėjimo terminų ir sankcijų srityje. Ji mano, kad įmonių ir valstybės institucijų 
komerciniai santykiai daugeliu atžvilgių panašūs į dviejų įmonių komercinius santykius. 

Kita vertus pranešėja nori išsiaiškinti, kokia yra galimybė valstybinės institucijų taisykles
taikyti ir komunalinių paslaugų įmonėms, pvz., vandens ar energijos tiekėjams. 

2) išieškojimo išlaidų kompensavimo ribos (4 straipsnio 1 dalis) 

4 straipsnyje nustatyta, kad kreditorius turi teisę susigrąžinti administracines išlaidas, patirtas 

                                               
1 COM(2009) 126, SEK(2009) 315, p. 9.
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dėl pavėluoto mokėjimo. Pranešėja mano, kad vidaus administracinių išlaidų kompensavimo 
sumos turėtų būti pakankamai didelės, kad kreditoriai būtų skatinami reikalauti grąžinti 
pinigus, o skolininkai įtikinti mokėti laiku, net jei jie skolingi nedideles sumas. Taigi 40 eurų 
dydžio kompensacija už mažesnės nei 1000 eurų dydžio skolos susigrąžinimą, net jei skola 
yra tik 5 eurai, atrodo priimtina. Vis dėlto galima suabejoti, ar pagrįstas yra mokestis, kurį 
sudaro 1 % nuo 10 000 eurų dydžio ar didesnės skolos. Ir nedidelių, ir didelių skolų 
išieškojimo išlaidos iš esmės yra tokios pačios. Pranešėja mano, kad reikia ir toliau 
proporcingumo požiūriu svarstyti ribų klausimą. 

3) kas sudaro „likusias“ išieškojimo išlaidas (4 straipsnio 3 dalis)

Pranešėja norėtų išsiaiškinti, ką reiškia sąvoka „likusios“ išieškojimo išlaidos. Skirtingose 
valstybėse narėse terminas „išieškojimo išlaidos“ gali būti skirtingai suprantamas, pvz., vienur 
į išieškojimo išlaidas įtraukiamas darbuotojų atlyginimas, kitur  ne. Ji mano, kad vertėtų 
pateikti paaiškinimą, pvz., konstatuojamosios dalies forma, kas galėtų sudaryti šias išlaidas. 

Tokiu būdu būtų sustiprintas laukiamas šio pasiūlymo derinamasis poveikis ir užtikrintų 
skolininkui didesnį nuspėjamumą turint mintyje tai, kad, nors suma ir neturi viršyti „pagrįstų“ 
ribų, papildomoms išieškojimo išlaidų sumoms, kurių reikalauti kreditorius turi teisę, nėra 
numatytos konkrečios ribos.

4) 5 % vienkartinė išmoka, kurią moka valstybės institucijos (5 straipsnio 5 dalis)

5 straipsnyje numatyta, kad valstybės institucijos, vėluodamos atlikti mokėjimą, turi mokėti 
nustatyto dydžio kompensaciją, sudarančią 5 % mokėtinos sumos. Ši kompensacija mokama 
papildomai prie delspinigių už pavėluotą mokėjimą ir mokesčių už pavėluotą mokėjimą. 
Pranešėja norėtų išsiaiškinti, ar 5 % būtų tinkamas sprendimas.

5) Pasiūlymo poveikis valstybinėms ligoninėms

Pranešėja mano, jog svarbu užtikrinti, kad priėmus šį pasiūlymą nebus skirtingai traktuojamos 
privačios ir valstybinės ligoninės. Ji linkusi pritarti vienodam valstybinių ir privačių ligoninių 
traktavimui taisyklių dėl pavėluoto mokėjimo atžvilgiu. 

V. Išvada

Šiame darbo dokumente pranešėja mėgino atkreipti dėmesį į kai kuriuos svarbiausius 
klausimus. Nors pranešėja ir turi teisę iškelti kitus klausimus po tolesnio Komisijos pasiūlymo 
nagrinėjimo, jos tikslas šiuo etapu yra sukelti diskusiją pasiūlymo privalumų ir papildomų ar 
alternatyvių požiūrių, išsakytų šiame dokumente, klausimais.


