VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2017-11-28 Nr. (18.2-31-2 E) RM-36457

DĖL TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ AKCIZŲ GRĄŽINIMĄ (ĮSKAITYMĄ), PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja,
kad 2017 m. lapkričio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-401
„Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų
įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo ir finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 165 „Dėl
Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios“, kuriuo:
I. Nauja redakcija išdėstomas Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje
apskaitos tvarkos aprašas, kuriuo panaikinami toliau nurodyti reikalavimai:
 specialios programinės įrangos naudojimą suderinti su centriniu mokesčių
administratoriumi;
 akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, įsteigtame AB „Orlen Lietuva“ kuro
gamybiniame komplekse, vykdomų akcizais apmokestinamų prekių operacijų apskaitos tvarką
suderinti su centriniu mokesčių administratoriumi.
II. Atskiri aprašai dėl akcizų grąžinimo sujungiami į vieną, t. y. Akcizų grąžinimo tvarkos
aprašą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu detali prašymo grąžinti (įskaityti) sumokėtus
akcizus užpildymo tvarka numatyta Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklėse,
patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255, minėtame apraše nebelieka nuostatų,
numatančių pašymo užpildymo tvarką.
Atkreiptinas dėmesys, kad Akcizų grąžinimo tvarkos apraše nustatoma, kad prašymą
grąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus mokesčių mokėtojas gali pateikti ne dažniau kaip kartą per
kalendorinį mėnesį (šiuo metu nustatyta, kad ne dažniau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį).
Akcizų grąžinimo tvarkos apraše taip pat įtvirtinama, kad sprendimas grąžinti (įskaityti)
Lietuvos Respublikoje sumokėtus akcizus priimamas:
 tais atvejais, kai pateikiamas prašymas grąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus už
akcizais apmokestinamos prekes, išgabenamas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę (toliau ‒
kita valstybė narė) komerciniams tikslams, arba už Kombinuotosios nomenklatūros 2710 19 912710 19 99 subpozicijoje klasifikuojamus energinius produktus, išgabenamus į kitą valstybę narę,
arba už akcizais apmokestinamas prekes, kurios iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo
užsakymu kito asmens išgabenamos į kitą valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas
ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatyme:
o per 15 darbo dienų nuo dokumentų ir (ar) kitų įrodymų pateikimo dienos;
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o per 15 darbo dienų po to, kai asmuo gauna mokesčių administratoriaus sprendimą
dėl patikrinimo akto tvirtinimo (jeigu atliekamas mokestinis patikrinimas);
o per 15 darbo dienų po to, kai gaunama informacija iš kitų Europos Sąjungos
valstybių narių mokesčių administratorių (jeigu į juos buvo kreiptasi);
 kitais atvejais, t. y. kai pateikiamas prašymas grąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus
už etilo alkoholį ir (ar) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau
‒ AĮ) 27 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, arba energinius produktus,
panaudotus AĮ 43 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, arba elektros energiją,
kuri vadovaujantis AĮ 48 straipsnio 1 dalies nuostatomis yra atleidžiama nuo akcizų, arba etilo
alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, per 15 darbo dienų nuo dokumentų
ir (ar) kitų įrodymų pateikimo dienos (jeigu mokesčių administratorius pareikalauja papildomų
dokumentų, – per 15 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos).
III. Pripažįstamas netekusiu galios Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio
13 d. įsakymas Nr. 165 „Dėl Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse,
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, kurio dalis nuostatų perkeliamos į Akcizų grąžinimo tvarkos
aprašą.
Minėti pakeitimai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
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