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LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
DĖL VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 821 „DĖL AKCIZŲ
ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
Finansų ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų
įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
I. Sprendžiama problema Siekiama įgyvendinti nuo 2022 m sausio 1 d. įsigaliosiančią Lietuvos
Respublikos akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį, pagal kurią mažos
alų gaminančios įmonės (t. y. per kalendorinius metus pagaminančios
ne daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus) 10 tūkst. hektolitrų savo per
metus realizuoto alaus galės taikyti 50 procentų sumažintą akcizų
tarifą.
II. Siūlomos priemonės
Siūloma patvirtinti Akcizų lengvatos taikymo mažų alų gaminančių
įmonių alui tvarkos aprašą, kuriame reglamentuojama akcizų lengvatos
už alų, realizuotą mažų alų gaminančių įmonių, atitinkančių Akcizų
įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus, taikymo tvarka. Siekiant
užtikrinti teisėkūros ekonomiškumo principo įgyvendinimą, minėtu
tvarkos aprašu siūloma papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 4 d. nutarimą Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų
įgyvendinimo“.
III. Priemonių kaštai
Nutarimui įgyvendinti papildomų biudžeto lėšų nereikės.
IV. Nauda visuomenei
Priėmus nutarimą, bus nustatyta Akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje
nurodytos akcizų lengvatos taikymo tvarka.
Nutarimo projektas buvo pateiktas išvadoms gauti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai,
Sveikatos apsaugos ministerijai, Teisingumo ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Žemės ūkio
ministerijai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, asociacijai „Investorsʼ Forum“,
Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos verslo konfederacijai, Lietuvos prekybos įmonių
asociacijai, Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacijai, Lietuvos prekybos,
pramonės ir amatų rūmų asociacijai, Lietuvos darbdavių konfederacijai, Lietuvos verslo darbdavių
konfederacijai, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybai, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir
prekybininkų asociacijai, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijai, Lietuvos mokesčių
konsultantų asociacijai, Lietuvos mokesčių mokėtojų asociacijai, Lietuvos aludarių gildijai, Mažų
alaus daryklų asociacijai, Lietuvos smulkiųjų aludarių asociacijai. Sveikatos apsaugos ministerija,
Žemės ūkio ministerija ir Vidaus reikalų ministerija esminių pastabų ir pasiūlymų dėl Nutarimo
projekto neturėjo. Kitų įstaigų ir asociacijų pateiktos pastabos, į kurias neatsižvelgta ar atsižvelgta iš
dalies, įvertintos derinimo pažymoje.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio
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reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, numatomo teisinio reguliavimo
poveikis nevertintas.
Priėmus Nutarimo projektą, nereikės priimti naujų ar pripažinti netekusiais galios
galiojančių teisės aktų.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje.
Nutarimo projektą parengė Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento
(direktorė Jūratė Laurikėnaitė, tel. 239 0151) Netiesioginių mokesčių skyriaus (vedėja Asta Zelo,
tel. 219 9383) vyriausioji specialistė Lina Kažemėkienė (tel. 239 0293).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 5 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.
3. Direktyvos 92/83/EEB ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų atitikties lentelė,
3 lapai.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų
įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo projekto derinimo pažyma, 3 lapai.
5. Suinteresuotų institucijų ir asociacijų raštų kopijos, 21 lapas.
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