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DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IR APDOROTO TABAKO INVENTORIZAVIMO
Primename, kad Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais
ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu
Nr. 408, 9 punkte nustatyta, kad asmenys, praėjus dvejiems metams nuo naujų banderolių
pavyzdžių patvirtinimo, seno pavyzdžio banderolėmis paženklintą apdorotą tabaką, etilo
alkoholį ir alkoholinius gėrimus per 2 darbo dienas turi inventorizuoti įforminant 2
inventorizacijos aprašo egzempliorius. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po inventorizacijos šie
inventorizacijos aprašo egzemplioriai turi būti pateikti teritorinei valstybinei mokesčių
inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų
prekybos arba laikymo vieta. Vienas egzempliorius paliekamas teritorinėje valstybinėje
mokesčių inspekcijoje, o antrasis su šios inspekcijos spaudu, patvirtinančiu, jog inventorizacijos
aprašas gautas inspekcijoje, laikomas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų
prekybos arba laikymo vietoje.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 2019 m. sausio mėnesį1 įsigaliojo nauji banderolių pavyzdžiai ir
dėl to 2021 m. sausio 26-27 d. turi būti inventorizuotas apdorotas tabakas, etilo alkoholis ir
alkoholiniai gėrimai, kurie paženklinti seno pavyzdžio banderolėmis, t. y. kurių identifikavimo
kodai Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre yra šie: 01623, 01624, 01625,
01626 ir 01627.
Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių banderolių identifikavimo kodai
Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre yra 01780, 01781, 01782, 01783,
01784 ir 01785, inventorizuoti nereikia.
Jeigu įmonė dėl karantino metu nustatytų veiklos vykdymo ribojimų veiklos nevykdo,
banderolės gali būti inventorizuotos ir vėliau, tačiau ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo
tokių ribojimų panaikinimo dienos.
Banderolių pavyzdžių atvaizdus ir aprašymus galima rasti internete www.vdtat.lt.
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1K-461 „Dėl specialių ženklų
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