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DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ
APSKAITOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. gruodžio 27 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas
Nr. VA-126 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų
degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pažymėtina, kad šiuo įsakymu panaikinamas reikalavimas be akcizų įsigytų degalų,
naudojamų orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir (arba) aptarnavimui,
apskaitą derinti su vietos mokesčių administratoriumi.
Be to, nuo 2018 m. sausio 1 d.:
- pripažįstami netekusiais galios iki 2017 m. gruodžio 31 d. išduoti galiojantys Akcizais
neapmokestinamų gamtinių dujų, skirtų variklių degalams, tiekėjo pažymėjimai (FR1091 forma)
ir panaikinama šių pažymėjimų išdavimo tvarka;
- panaikinami atitinkami Gamtinių dujų (SGD), skirtų autotransporto priemonėms,
pardavimo degalinėje / užpildymo vietoje apskaitos žurnalo (6 priedas) stulpeliai, susiję su
gamtinėmis dujomis, skirtomis naudoti kaip variklių degalai vietinio reguliaraus susisiekimo
autobusuose. Atkreiptinas dėmesys, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo užregistruotų ir užpildomų
žurnalų perregistruoti neprivaloma;
- numatoma, kad Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų operacijų
didmeninėje prekyboje ataskaita (AKC409 forma), Degalinės mėnesio operacijų ataskaita
(AKC410 forma) ir Kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų
produktų operacijų ataskaita (AKC412 forma) turi būti teikiamos tik per Valstybinės mokesčių
inspekcijos elektroninę deklaravimo sistemą;
- panaikinamas reikalavimas minėtose ataskaitose nurodyti buveinės (gyv. vietos)
adresą, kontaktinius duomenis ir užpildymo datą.
VMI prie FM primena, kad, atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 5 d. priimtą Lietuvos
Respublikos akcizų įstatymo pakeitimą1 nuo 2018 m. sausio 1 d. taip pat panaikinami ir iki
2017 m. gruodžio 31 d. išduoti galiojantys Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, skirtų variklių
degalams, naudotojo pažymėjimai (FR1090 forma).
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