AKCIZŲ OBJEKTAS

AKCIZŲ TARIFAI

AKCIZŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIAI

7,82 Eur*

23 str. 1 d.

ETILO ALKOHOLIS IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI

alus (už produkto hektolitrą):
už 1 % faktinės tūrinės alkoholio
koncentracijos %

vynas iš šviežių vynuogių ir kiti fermentuoti gėrimai (už produkto hektolitrą):
faktinė tūrinė etilo alkoholio
koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų
atveju – gauta tik fermentuojant) % ne
didesnė kaip 8,5 %

kiti
tarpiniai produktai (už produkto hektolitrą):
faktinė tūrinė alkoholio koncentracija %
ne didesnė kaip 15 %
faktinė tūrinė alkoholio koncentracija %
didesnė kaip 15 %

78 Eur*

24 str. 1 p.

181 Eur*

24 str. 2 p.

200 Eur*

25 str. 1 p.

285 Eur*

25 str. 2 p.

2 163 Eur*

26 str. 1 d.

etilo alkoholis
už gryno etilo alkoholio hektolitrą
APDOROTAS TABAKAS

cigaretės:
specifinis elementas už 1 000 cigarečių
ir
vertybinis elementas,
tačiau kombinuotasis akcizų tarifas (t. y.
specifinio ir vertybinio elementų suma)
už 1 000 cigarečių neturi būti mažesnis
nei

74,3 Eur*
25 %

30 str. 1-3 d.

122,5 Eur*

cigarai ir cigarilės (už kilogramą produkto):
66 Eur*

31 str. 1 d.

rūkomasis tabakas (už kilogramą produkto):
97 Eur*
KAITINAMOJO TABAKO PRODUKTAI (už 1 000 vienetų*):
45,6 Eur*
ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ SKYSTIS (už mililitrą skysčio):
0,15 Eur*
NEAPDOROTAS TABAKAS (už kilogramą tabako):
97 Eur*

31 str. 2 d.
65 str. 1 d.
65 str. 2 d.
74 str.

ENERGINIAI PRODUKTAI

variklių benzinas (už 1 000 litrų produkto):
be švino
su švinu

466 Eur
579,24 Eur

35 str. 1 p.
35 str. 2 p.

330,17 Eur

36 str.

žibalas (už 1 000 litrų produkto):
gazoliai (už 1 000 litrų produkto):
372 Eur

37 str. 1 d.

21,14 Eur

37 str. 2 d.

šildymui skirti gazoliai (už 1 000 litrų produkto):
pažymėti Akcizų įst. 44 str. nustatyta
tvarka

žemės ūkio produktų gamybai skirti gazoliai (už 1 000 litrų produkto):
60 Eur
tepalinės alyvos (KN 2710 19 91–2710 19 99; už 1 000 litrų produkto):
372 Eur
šildymui skirtos tepalinės alyvos (KN 2710 19 91–2710 19 99; už 1 000 litrų produkto):
pažymėtos Akcizų įst. 44 str. nustatyta
tvarka

37 str. 3 d.
37 str. 1 d., 371 str. 1 d.

21,14 Eur

37 str. 2 d., 371 str. 2 d.

15,06 Eur

38 str. 1 d.

skystas kuras (mazutai; už toną produkto):
atitinkančiam Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos nustatytus

požymius
neatitinkančiam Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos nustatytų požymių,
skirtam šildymui ir pažymėtam Akcizų
įst. 44 str. nustatyta tvarka
neatitinkančiam Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos nustatytų požymių
ir nepažymėtam Akcizų įst. 44 str.
nustatyta tvarka

21,14 Eur

37 str. 2 d., 38 str. 2 d.

372 Eur

37 str. 1 d., 38 str. 2 d.

orimulsija (už toną produkto)
15,06 Eur
naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai (už toną produkto):
304,10 Eur
ELEKTROS ENERGIJA (už megavatvalandę):
naudojama ne verslo reikmėms
1,01 Eur
naudojama verslo reikmėms
0,52 Eur
AKMENS ANGLYS (už toną produkto):
naudojamos ne verslo reikmėms
7,53 Eur
naudojamos verslo reikmėms
3,77 Eur
KOKSAS IR LIGNITAS (už toną produkto):
naudojamas ne verslo reikmėms
8,98 Eur
naudojamas verslo reikmėms
4,63 Eur
GAMTINĖS DUJOS (už megavatvalandę produkto):
naudojamos ne kaip šildymui skirtas
kuras ir ne kaip šildymui skirtas kuras
verslo reikmėms
naudojamos kaip šildymui skirtas kuras
naudojamos kaip šildymui skirtas kuras
verslo reikmėms

*nuo 2022-01-01

38 str. 1 d.
39 str.
47 str. 1 d.
47 str. 2 d.
54 str. 1 d.
54 str. 2 d.
55 str. 1 d.
55 str. 2 d.

23,60 Eur

59 str. 1 d.

1,08 Eur

59 str. 2 d.

0,54 Eur

59 str. 3 d.

