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Akcizų tarifas už AAP kiekį,
atitinkantį vieną matavimo vnt.
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AAP kiekis operacijoje,
matavimo vienetais

1. Į sandėlį, taip pat registruotam ar laikinai registruotam
gavėjui arba kitam asmeniui iš kitos ES šalies sandėlio,
taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą (toliau –
AMLAR), gabentos AAP, kurių akcizais apmokestinamų
prekių dokumente (toliau – AAD) yra užfiksuotas trūkumas ir 21
(arba) gautas kiekis neatitinka AAD nurodyto kiekio ir
laikomas prarastu viršijant kiekį, kuris laikomas prarastu dėl
natūralios netekties ar dėl nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių ir Lietuvos Respublikoje negali būti atleistas nuo
akcizų

Matavimo vieneto kodas
tarifinėje grupėje

Poz.
numeris
AIS

,

21 A

,

22 A

23

,

23 A

4. AAP, išskyrus 25 pozicijoje nurodytas, kurios buvo įsigytos
netaikant akcizų arba taikant sumažintą akcizų tarifą ir buvo
skirtos naudoti akcizais neapmokestinamoje veikloje, tačiau 24
panaudotas veikloje, kada turi būti apskaičiuojami ir mokami
akcizai

,

24 A

5. AAP, kurios buvo įsigytos ar importuotos be akcizų AĮ
nustatytiems tikslams, tačiau sandėlyje arba asmens ne
sandėlyje panaudotos kitiems tikslams, už kuriuos pagal AĮ
nuostatas priklauso mokėti akcizą

25

,

25 A

6. AAP, asmens pagamintos (sumaišytos ar perdirbtos) ne
sandėlyje, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal AĮ
nuostatas

26

,

26 A

7. Alus, vynas, kiti fermentuoti gėrimai, pasigaminti fizinio
asmens ir parduoti, išskyrus pasigamintus savo reikmėms

27

,

27 A

8. Asmens laikomos banderolėmis nepaženklintos AAP,
kurios pagal AĮ nuostatas turi būti paženklintos

28

,

28 A

9. Kiti 21–28 pozicijose nenumatyti atvejai, kai pagal AĮ
nuostatas turi būti apskaičiuotas ir sumokėtas akcizas

29

,

29 A

10. Iš viso AAP, už kurias pagal AĮ nuostatas apskaičiuota
30
mokėtina arba grąžintina (-) akcizų suma

,

30 A

2. Į sandėlį, taip pat registruotam ar laikinai registruotam
gavėjui iš kitos ES šalies sandėlio, taikant AMLAR, su AAD, o
kitam asmeniui ir su kitais papildomais dokumentais
22
gabentos AAP, už kurias akcizai nesumokėti ir kurios
prarastos Lietuvos Respublikoje viršijant kiekį, kuris laikomas
prarastu dėl natūralios netekties ar dėl nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybių
3. AAP, kurioms taikomas AMLAR, gabentos į ES šalis per
Lietuvos Respubliką su AAD arba atleidimo nuo akcizų
sertifikatu ar kitu dokumentu ir prarastos Lietuvos
Respublikos teritorijoje, už kurias, vadovaujantis AĮ
nuostatomis, turi būti mokamas arba gąžinamas anksčiau
sumokėtas akcizas

3 016347 624547

Apskaičiuota į biudžetą
mokėtina arba iš biudžeto
grąžintina (-) akcizų suma

