
SUSITARIMAS 
DĖL PVM SĄSKAITŲ – FAKTŪRŲ SIUNTIMO ELEKTRONINIU PAŠTU NR.  

20__ m. ______________________ __ d. 
Vilnius 

 
UAB „DOJUS agro“, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Kavaliausko, veikiančio pagal bendrovės 
įstatus (toliau – pardavėjas ar vykdytojas), iš vienos pusės 
ir 
                                   

(Ūkininko vardas, pavardė/Įmonės pavadinimas) 

 
atstovaujama ________________________________, veikiančio pagal  ____________________________ 
(toliau – pirkėjas ar užsakovas), iš kitos pusės,  
toliau kartu vadinami šalimis, o atskirai – šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad tarp šalių yra sudarytos ir galiojančios 
sutartys dėl prekių tiekimo ir/ ar paslaugų teikimo, sudarė šį susitarimą dėl atsiskaitymo tvarkos (toliau – 
susitarimas): 
 
1. Šalys susitaria, kad prekių tiekimui ir/ ar paslaugų teikimui pagal prekių tiekimo ir/ ar paslaugų teikimo 
sutartis bus naudojamos elektroninės PVM sąskaitos – faktūros (toliau - E-PVM sąskaitos – faktūros). 
2. Pardavėjo ar vykdytojo E – PVM sąskaitos – faktūros pirkėjui ar užsakovui bus siunčiamos iš pardavėjo ar 
vykdytojo el. pašto: saskaitos@dojusagro.lt 
3. Užsakovas ar pirkėjas pasirašydamas šį susitarimą sutinka, kad E-PVM sąskaitos – faktūros prekių tiekimui 
ir paslaugų teikimui pagal prekių tiekimo ir/ ar paslaugų teikimo sutartis būtų siunčiamos užsakovui ar pirkėjui 
el. paštu:  
 
                                   
 
4. E - PVM sąskaitų – faktūrų apmokėjimų terminai ir apmokėjimų atlikimo tvarka nesiskiria nuo PVM 
sąskaitų - faktūrų apmokėjimo terminų ir apmokėjimo atlikimo tvarkos, nustatytų prekių tiekimo ir/ ar paslaugų 
teikimo sutartyse. 
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo ____________ ir galioja prekių tiekimui ir/ ar paslaugų teikimui vykdomam po 
_______________.  
6. Šis susitarimas laikomas neatskiriama prekių tiekimo ir/ ar paslaugų teikimo sutarčių dalimi. 
7. Visi ginčai kilę dėl šio susitarimo galiojimo, aiškinimo ar vykdymo sprendžiami vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
8. Šis susitarimas pasirašytas 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą 
teisinę galią. 
 
 
Pardavėjas/ vykdytojas: Pirkėjas/ užsakovas: 
UAB „DOJUS agro“ 
kodas 110360528 
PVM mokėtojo kodas: LT103605219 
buveinė: Vilnius, Palangos g. 2-32 
Duomenys kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų 
registre 
A/S. LT45 7044 0600 0165 1198 
Tel. (8-5) 266 22 66; Faks. (8-5) 212 74 10 
El. paštas: info@dojusagro.lt 
 

 

__________________________________________ 

(Ūkininko vardas, pavardė/Įmonės pavadinimas) 
 

Kodas______________________________________ 
 
PVM mokėtojo kodas: ________________________ 
 
Adresas:____________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Duomenys kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų 
registre 
 
Tel. _______________________________________ 
 
 

Generalinis direktorius 
Audrius Kavaliauskas 

 

 

 

___________________________________________ 

(Pasirašančio asmens vardas, pavardė, parašas) 

 
 


