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Dėl institucijoms derinti pateikto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d.
nutarimo Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
Lietuvos alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacija (toliau – LAGGIA) vienydama
didžiausias Lietuvoje veikiančias bendroves, kurių pagrindinė veikla yra įvairių rūšių alkoholinių
gėrimų gamyba, eksportas bei importas į Lietuvą, susipažino su derinimui institucijoms pateiktu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo
nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo projektu (toliau – Nutarimo projektas), kuriuo siūloma patvirtinti
Akcizų lengvatos taikymo mažų alų gaminančių įmonių alui tvarkos aprašą, kuriame
reglamentuojama akcizų lengvatos už alų, realizuotą mažų alų gaminančių įmonių, atitinkančių
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus, taikymo tvarka.
Esminių pastabų ir pasiūlymų pateiktam projektui neturime, kadangi mūsų asociacijos nariams,
pagrinde užsiimantiems kitų alkoholinių gėrimų (vynas, stiprieji alkoholiniai gėrimai ir pan.) gamyba
bei importu į Lietuvą šiame nutarimo projekte siekiami įtvirtinti kriterijai dėl lengvatos už alų,
realizuotą mažų alų gaminančių įmonių nėra aktualūs.
Tačiau norime atkreipti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėmesį, kad kuomet Seime buvo
priiminėjami Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimai, įtvirtinantys lengvatos galimybę
mažiesiems aludariams buvo teigiama, kad tokiais siūlymais siekiama paskatinti Lietuvos „kraftinio“
alaus gamintojus ir tuo pačiu alaus vartotojus rinktis mažų alaus daryklų produkciją, dėl ko buvo
pasiūlyta numatyti 50 proc. mažesnį akcizo tarifą mažoms alaus darykloms, pagaminančioms ne
daugiau 80 tūkst. hektolitrų alaus per metus. Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų
komiteto pateiktame siūlyme įstatymo projektui buvo pažymėta, kad, Lietuvoje šiuo metu yra
veikiantis 61 alaus gamintojas, iš kurių 58 pagamina iki 80 tūkst. hektolitrų alaus per metus. 3 didieji
alaus gamintojai, kurie pagamina daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus per metus, sudaro apie 88
proc. viso Lietuvoje pagaminto alaus rinkos.
Taigi mūsų asociacijos nuomone tvarkos aprašo projekte numatomos galimybės (IV skyrius) akcizų
lengvatą taikyti Lietuvos Respublikoje importuotam užsienio valstybėse, ypatingai ne ES narėse,
pagamintam mažųjų aludarių alui yra perteklinės ir iškreipiančios šios lengvatos esmę ir tokiai
importuotai produkcijai lengvata neturėtų būti taikoma
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