VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Apskričių valstybinėms mokesčių
inspekcijoms

Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO PAKEITIMŲ NUO 2022 M. SAUSIO 1 D.
Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 16 d. buvo priimtas Akcizų įstatymo pakeitimas1
(toliau − Pakeitimas).
Pakeitimu nustatyta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo šie Akcizų įstatymo2
pakeitimai:
1) etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams priskirti KN3 kodai pagal 2019 metų KN
versiją bei atnaujintos nuorodos į KN kodus, kuriais apibūdinami alkoholiniai gėrimai (kiti
putojantys fermentuoti gėrimai, putojantis vynas iš šviežių vynuogių);
2) patikslintos Akcizų įstatymo 28 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios privalomą
denatūruoto etilo alkoholio atleidimą nuo akcizų:
- nustatytas iš dalies denatūruoto etilo alkoholio atleidimas nuo akcizų, kai jis panaudotas
ne maistui skirtų produktų gamybai, papildomai nustatant, kad atleidimas nuo akcizų galės būti
taikomas ir tokiam denatūruotam etilo alkoholiui, kuris panaudotas gamybos įrangos, skirtos šiam
konkrečiam gamybos procesui, techninei priežiūrai ir valymui;
- nustatyta, kad kompiuterinė gabenimo stebėsena taikoma ir tuo atveju, kai gabenamas
iš dalies denatūruotas etilo alkoholis, kuris dar nėra panaudotas ne maistui skirtų produktų
gamybai;
- nustatytas visiškai denatūruoto etilo alkoholio atleidimas nuo akcizų, nustatant, kad
toks atleidimas galės būti taikomas, kai etilo alkoholis yra denatūruotas pagal tos valstybės
narės4, kurioje jis buvo išleistas vartoti, reikalavimus. Toks denatūruotas etilo alkoholis turės
būti gabenamas kaip akcizais apmokestinamos prekės, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo
laikino atidėjimo režimas;
3) Akcizų įstatymas papildytas 291 straipsniu, kuriame nustatyta prievolė mokesčių
administratoriui nepriklausomų smulkiųjų alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojų
prašymu išduoti metinį pažymėjimą, kuriuo patvirtinama jų bendra metinės produkcijos apimtis
ir nepriklausomo smulkiojo gamintojo atitiktis centrinio mokesčių administratoriaus
nustatytiems nepriklausomo smulkiojo gamintojo kriterijams, atitinkantiems Direktyvoje
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92/83/EEB įtvirtintas nuostatas5, kad jie galėtų pasinaudoti kitose valstybėse narėse
smulkiesiems gamintojams nustatytomis akcizų lengvatomis, jei tokios lengvatos nustatytos.

Teisės departamento direktorė

Rasa Virvilienė

Karolina Grobovaitė, tel. (8 5) 2687 868, el. p. karolina.grobovaite@vmi.lt
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Direktyvos 92/83/EEB 4 straipsnio 2 dalies, 9a straipsnio 2 dalies, 13a straipsnio 4 dalies, 18a straipsnio
3 dalies ar 22 straipsnio 2 dalies nuostatos

