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AKCIZŲ ĮSTATYMO 43 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PUNKTE NUSTATYTOS
LENGVATOS TAIKYMAS
Energiniams produktams, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip
šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, akcizų lengvatą nustato Lietuvos Respublikos
akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 43 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Pagal šio įstatymo
43 straipsnio 2 dalies nuostatas, šio įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nurodytų lengvatų taikymo
tvarką ir apribojimus nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“
1.9 punktu patvirtino Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose
nurodytų lengvatų taikymo taisykles (toliau – Taisyklės).
Šios Taisyklės nustato, kad už importuojamus energinius produktus, nurodytus Akcizų
įstatymo 2 priede ir nepatenkančius į Taisyklių 3 punkte nustatytus apribojimus, kai jie skirti
naudoti kitiems tikslams, ne kaip variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų
priedai, akcizai neskaičiuojami, kai asmuo turi centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta
tvarka išduotą leidimą (toliau – Leidimas), suteikiantį teisę už energinius produktus neskaičiuoti
akcizų (Taisyklių 3 punktas), ir jį pateikia atitinkamai teritorinei muitinei (Taisyklių 4 punktas),
arba kai šie energiniai produktai yra išpilstyti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę (Taisyklių 5
punktas). Be to, šių Taisyklių 3–7 punktų nuostatos mutatis mutandis taikomos ir Kombinuotosios
nomenklatūros (toliau – KN) 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams
produktams (Taisyklių 71 punktas).
Atsižvelgiant į tai, Taisyklių 3 punkte nurodytiems ir į apribojimus patenkantiems
energiniams produktams, priskiriamiems KN 2015 metų versijos 2710 12 31, 2710 12 41–2710 12
90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 43–2710 19 48, 2710 19 62–2710 19 68, 2710 20 11–2710 20
19, 2710 20 31–2710 20 39 subpozicijoms, akcizų lengvata tiesiogiai importo metu netaikoma,
nepriklausomai nuo jų panaudojimo paskirties ir išpilstymo pakuotės (išskyrus į mažmeninei
prekybai skirtą pakuotę išpilstytus produktus, priskiriamus KN 2710 19 29 subpozicijai). Šiems į
apribojimus patenkantiems energiniams produktams, akcizų lengvata taikoma per akcizų
susigrąžinimą (Taisyklių 14 punktas), t. y. akcizai už importuotus produktus sumokami, tačiau
panaudojus šiuos produktus kitiems tikslams, ne kaip variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba
variklių degalų priedai, sumokėti akcizai už importuotus produktus grąžinami Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo
įgyvendinimo“ nustatyta tvarka. Už sumokėtų akcizų grąžinimą atsakinga Valstybinė mokesčių
inspekcija.
Importuojant energinius produktus, nurodytus Taisyklių 3 punkte (KN 2710 12 21, 2710 12
25, 2710 19 29 subpozicijų atveju, tik importuojant produktus ne mažesnėse kaip 210 litrų
talpyklose) ir 71 punkte, muitinės deklaracijos laukelyje „Nacionalinis papildomas kodas“ (33.5)
turi būti nurodytas keturženklis nacionalinis papildomas kodas (X3**). Jei importuojami energiniai
produktai, nepatenkantys į Taisyklių 3 punkte nustatytus apribojimus, atleidžiami nuo akcizų
(asmuo turi Leidimą (Taisyklių 3 ir 4 punktai) arba produktai yra išpilstyti į mažmeninei prekybai
skirtą pakuotę (Taisyklių 3 ir 5 punktai), muitinės deklaracijos laukelyje „Nacionalinis triženklis
procedūros kodas“ (37.2) turi būti nurodytas triženklis nacionalinis muitinės procedūros požymio
kodas (pvz. „010“ – prekės atleidžiamos nuo akcizų/neatsiranda prievolės mokėti akcizus (jeigu jos
yra akcizų objektas), bet apmokestinamos PVM) iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų
sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-837. Tais atvejais, kai importuotojas
turi Leidimą (Taisyklių 3 ir 4 punktai), muitinės deklaracijos laukelyje „Pateiktas dokumentas“ turi
būti nurodytas ir dokumento nacionalinis kodas „9LA6“ (leidimas, suteikiantis teisę importuoti nuo
akcizų atleidžiamus energinius produktus, skirtus naudoti kitiems tikslams negu variklių degalai,
šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai) iš Dokumentų, nurodomų importo ir eksporto
muitinės deklaracijos laukelyje „Pateiktas dokumentas“, nacionalinių kodų sąrašo, patvirtinto

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1B-607. Tais atvejais, kai energiniai produktai, skirti naudoti
kitiems tikslams, ne kaip variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai,
importuojami išpilstyti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę, prekės aprašyme turi būti nurodyta,
kad produktas išpilstytas į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę ir tokio importuojamo energinio
produkto panaudojimo paskirtis (t. y. prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas
vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti, importo draudimams bei apribojimams taikyti,
nustatytiems importo muitams ir kt. mokesčiams apskaičiuoti).
Papildomai atkreipiame dėmesį dėl Akcizų įstatymo 2 priedo 2 dalyje nurodytų energinių
produktų, priskiriamų KN 2710 11 21, 2710 11 25 (pagal 2018 m. KN versiją 2710 12 21, 2710 12
25) ir 2710 19 29 (patenka į Taisyklių 3 punkto išimtį) subpozicijoms, apmokestinimo akcizais. Jei
šie energiniai produktai importuojami išpilstyti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę (mažesnę kaip
210 litrų) ir yra skirti naudoti kitiems tikslams, ne kaip variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba
variklių degalų priedai, tokie produktai nelaikomi akcizų objektu (Akcizų įstatymo 2 straipsnio 2
dalis, 1 priedas) ir neapmokestinami akcizais (muitinės deklaracijos laukelyje „Nacionalinis
papildomas kodas“ (33.5) keturženklis nacionalinis papildomas kodas nenurodomas). Jei šie
produktai importuojami ne mažesnėse kaip 210 litrų talpyklose, jie tampa akcizų objektu (Akcizų
įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 2 priedo 2 dalis) ir apmokestinami akcizais (muitinės deklaracijos
laukelyje „Nacionalinis papildomas kodas“ (33.5) keturženklis nacionalinis papildomas kodas turi
būti nurodomas). Jei tokie importuojami produktai yra skirti naudoti kitiems tikslams, ne kaip
variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, ir priskiriami KN 2710 12 21,
2710 12 25 subpozicijoms, tuomet jiems taikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 1.9 punktu patvirtintų Taisyklių 3 ir 4 punktai (akcizų lengvata
taikytina tik turint Leidimą), o jei jie priskiriami KN 2710 19 29 subpozicijai – Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 1.9 punktu patvirtintų Taisyklių 3
ir 14 punktai (akcizų lengvata taikytina tik per akcizų susigrąžinimą).

