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8.3. į kitą sandėlį Lietuvos Respublikoje išgabentos AAP
ir prarastos Lietuvos Respublikoje viršijant natūralios
netekties normas gabenant arba dėl neįrodytų
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurioms 65
taikomos AĮ nuostatos
8.4. į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui
išgabentos AAP ir prarastos Lietuvos Respublikoje
viršijant natūralios netekties normas gabenant arba dėl
neįrodytų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, 66
kurioms taikomos AĮ nuostatos
8.5. kitos išgabentos AAP, už kurias turi būti
skaičiuojami akcizai

67

9. Kiti atvejai, kai apie AAP, išgabentas iš sandėlio
per ankstesnį mokestinį laikotarpį taikant AMLAR ir
prarastas arba nenugabentas į paskirties vietą,
sužinota per deklaruojamą laikotarpį ir už tas AAP,
68
išskyrus nurodytas 73 pozicijoje, turi būti
skaičiuojamas akcizas (69+70+71+72), iš viso:
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9.1. į kitą sandėlį Lietuvos Respublikoje per praėjusį
mokestinį laikotarpį išgabentos AAP, apie kurių gavimą
tame sandėlyje pagal AĮ nuostatas nėra gautas
patvirtinimas arba pranešimas

69

,

69A

9.2. į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui
per praėjusį mokestinį laikotarpį išgabentos AAP, apie
kurių gavimą į sandėlį toje ES šalyje ar nugabenimą į
kitos ES šalies muitinę nėra gautas patvirtinimas arba
pranešimas

70

,

70A

9.3. į sandėlį kitoje ES šalyje ar kitam tos šalies gavėjui
per ankstesnį mokestinį laikotarpį išgabentų AAP, apie
kurių gavimą į sandėlį (ar nugabenimą kitam gavėjui)
toje ES šalyje ar nugabenimą į kitos ES šalies muitinę
per 4 mėnesius nėra gautas AĮ nurodytas patvirtinimas
arba pranešimas, kiekis

71

,

71A

9.4. kitos per ankstesnį mokestinį laikotarpį iš sandėlio
išgabentos AAP, už kurias turi būti skaičiuojami akcizai

72

,

72A

9.5. iš sandėlio per ankstesnį mokestinį laikotarpį
išgabentos AAP, kurios buvo prarastos Lietuvos
Respublikos teritorijoje dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) neįrodytų aplinkybių ir už kurias akcizas buvo
sumokėtas, bet šios aplinkybės buvo įrodytos per
deklaruojamą laikotarpį, kai taikomos AĮ nuostatos ir
grąžinamas akcizas

73

,

73A

10. Iš sandėlio per mokestinį laikotarpį panaikinant
AMLAR išgabenta AAP, už kurias turi būti
skaičiuojami akcizai (75+76+77+78+79+80), iš viso:

74

,

10.1. Sandėlyje per mokestinį laikotarpį saugomos
(atgabentos, pagamintos, perdirbtos ar sumaišytos)
AAP, kurioms sandėlyje panaikintas AMLAR

75

,

75A

10.2. AAP, kurioms jas išgabenant iš sandėlio į rinką
Lietuvos Respublikoje panaikintas AMLAR

76

,

76A

10.3. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti
šokolado gaminių gamybai pagal AĮ nuostatas

77

,

77A

10.4. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti kitų,
negu nurodyta 77 pozicijoje, maisto produktų gamybai
pagal AĮ nuostatas

78

,

78A

10.5. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti maisto
ir (arba) nealkoholinių gėrimų gamybai pagal AĮ
nuostatas

79

,

79A

10.6. kitos panaikinant AMLAR išgabentos AAP, už
kurias pagal AĮ nuostatas skaičiuojami akcizai

80

,

80A

