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DĖL VEŽĖJUI PRIKLAUSANČIŲ VAGONŲ, SKIRTŲ GRŪDAMS VEŽTI, PANAUDOJIMO
Informuojame, kad nuo 2019-08-01 nustatomas 70,00 Eur mokestis už kiekvieno vežėjui
priklausančio vagono, skirto grūdų ir grūdų produkcijos vežimui, panaudojimą. Šis mokestis bus taikomas
kiekvienam pagal Vežimų organizavimo paraišką siuntėjui grūdų ir grūdų produkcijos pakrovai pateiktam
vežėjui priklausančiam vagonui.
Jei vežėjui priklausančio vagono skyrimo siuntėjui pagal Vežimų organizavimo paraišką metu
galioja skubaus vagonų grąžinimo režimas (paskelbtas vadovaujantis Kitų valstybių prekinių vagonų
naudojimo, numerinės apskaitos ir atsiskaitymo už jų naudojimą taisyklėmis), tai aukščiau nurodytas
mokestis neskaičiuojamas. Tokiu atveju siuntėjas moka 200,00 CHF mokestį už skubaus vagonų grąžinimo
režimo pažeidimą Prekinių vagonų, kuriems paskelbtas skubaus grąžinimo režimas, naudojimo, už režimo
pažeidimą priskaičiuotų baudų kontrolės, kompensavimo bei apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pagal Vežimų organizavimo paraišką pateikus siuntėjui
pakrovai vežėjui priklausantį vagoną, mokesčiai už vežėjui priklausančių vagonų naudojimą skaičiuojami
bendra tvarka, nustatyta Papildomų paslaugų kainyne PP-LG.
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