VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2019-07-29

Nr. (18.2-31-2 E) RM-23304

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO
Informuojame, kad 2019 m. liepos 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo
Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 70 straipsnių ir II skyriaus pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2279 (toliau ‒
Įstatymas), kuriuo nuo 2019 m. lapkričio 1 d. akcizais apmokestinamas neapdorotas tabakas,
t. y. prie cigarečių, cigarų, cigarilių, rūkomojo tabako ir kaitinamojo tabako produktų
nepriskiriami 2019 metų Kombinuotosios nomenklatūros 2401 pozicijoje1 klasifikuojami
produktai.
Pagrindiniai Įstatymo pakeitimai, susiję su neapdorotu tabaku:
o prievolė mokėti akcizus atsiranda už:
 iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gaunamą neapdorotą tabaką;
 Lietuvos Respublikoje pagaminamą neapdorotą tabaką;
 importuojamą neapdorotą tabaką;
 Lietuvos Respublikoje įsigyjamą neapdorotą tabaką (kai akcizai už jį nesumokėti);
 Lietuvos Respublikoje prarandamą neapdorotą tabaką (išskyrus prarandamą
neapdorotą tabaką, neviršijantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatytų natūralios netekties normų, taip pat neapdorotą tabaką, prarastą dėl nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybių, taip pat negrįžtamai prarastą ar visiškai sunaikintą neapdorotą
tabaką (jeigu jo negalima panaudoti kaip akcizais apmokestinamos prekės), jeigu tai įrodyta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka);
o neapdorotam tabakui nuo 2019 m. lapkričio 1 d. taikomas 68,6 euro už kilogramą, nuo
2020 m. kovo 1 d. ‒ 78,5 euro už kilogramą, o nuo 2021 m. kovo 1 d. ‒ 90 eurų už kilogramą
akcizų tarifas. Neapdorotas tabakas iš esmės apmokestinamas tokiu pačiu akcizų tarifu kaip ir
rūkomasis tabakas;
o nuo akcizų atleidžiamas neapdorotas tabakas, kuris:
 išgabentas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ir (arba) eksportuotas;
 panaudotas apdoroto tabako ir kaitinamojo tabako produktų, už kuriuos akcizai
sumokėti, gamybai;
 pagamintas fizinio asmens ir skirtas tik asmeniniam naudojimui (t. y. ne parduoti,
o tik savo ar savo šeimos poreikiams);
 gaunamas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir (ar) pagaminamas Lietuvos
Respublikoje, ir (ar) importuojamas, ir (ar) įsigyjamas Lietuvos Respublikoje, ir (ar) prarandamas
asmens, turinčio centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka išduotą atleidimo nuo
akcizų už neapdorotą tabaką leidimą, išskyrus atvejus, kai viršijamos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos natūralios netekties normos, taip pat atvejus,
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kai neapdorotas tabakas prarastas ne dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, taip pat
negrįžtamai prarastas ar visiškai sunaikintas (jeigu jo negalima panaudoti kaip akcizais
apmokestinamos prekės) ir tai neįrodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, kuriems
išduotas leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, suteikiantis teisę akcizais
apmokestinamų prekių sandėlyje iš neapdoroto tabako gaminti apdorotą tabaką ir (ar)
kaitinamojo tabako produktus, laikomi asmenimis, turinčiais atleidimo nuo akcizų už neapdorotą
tabaką leidimą;
 sunaikintas prižiūrint kompetentingai institucijai (Valstybinei mokesčių inspekcijai
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba muitinei);
 panaudotas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems
privalomiems tyrimams, kai neapdoroto tabako pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip
pat neapdorotas tabakas, skirtas moksliniams tyrimams;
o mokestinis laikotarpis ‒ kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio
15 dienos privaloma pateikti akcizų deklaraciją ir sumokėti akcizus;
o asmenys, iki 2019 m. lapkričio 1 d. nesikreipę dėl atleidimo nuo akcizų už neapdorotą
tabaką leidimo išdavimo, privalo per 5 darbo dienas inventorizuoti iki minėtos datos jiems
nuosavybės teise priklausantį neapdorotą tabaką bei pateikti inventorizacijos aktą mokesčių
administratoriui. Taip pat šie asmenys iki 2019 m. gruodžio 15 d. privalo pateikti mokesčių
administratoriui akcizų už neapdorotą tabaką deklaraciją ir sumokėti akcizus.
Įstatymu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. taip pat panaikinami reikalavimai informuoti
mokesčių administratorių apie:
- akcizais apmokestinamų prekių, kurios pagamintos naudojant, perdirbant, maišant
vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, kai akcizai už prekes, panaudotas galutinės
prekės gamybai, yra sumokėti ir šis mokestis nėra mažesnis už mokestį, kuris turėtų būti
sumokėtas už galutinę akcizais apmokestinamą prekę, gamybą;
- kitose negu Kombinuotosios nomenklatūros 2203–2208 pozicijose klasifikuojamų
prekių, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 1,2 procento, o
jei tai ne skysti produktai, – etilo alkoholis sudaro daugiau kaip 1 procentą jų masės, jeigu šioms
prekėms gali būti taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 str. 1 d. 1 ar 3–7 punktai
(atleidimas nuo akcizų), gamybą. Kitaip tariant, panaikinamas reikalavimas informuoti mokesčių
administratorių apie tokių akcizais apmokestinamų prekių kaip, pvz., etilo alkoholio turinčių
šokolado gaminių, acto, vaistų ir kt., gamybą.
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