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Kopija:
Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui M. Majauskui
DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO NR. 821 „DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ
ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), vienijanti Lietuvos aludarius bei stipriųjų
alkoholinių gėrimų gamintojus ir importuotojus, teikia poziciją dėl Finansų ministerijos
parengto Vyriausybės nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau –
nutarimas) pakeitimo projekto (toliau – nutarimo projektas).
Pirma, atkreipiame dėmesį į tai, kad nutarimo projektas neatliepia Įstatymų leidėjo iškelto
tikslo didinti mažų alų gaminančių įmonių (toliau – mažosios alaus daryklos) produkcijos
konkurencingumą. Seimo Biudžeto ir finansų komitetui svarstant Akcizų akcizų įstatymo Nr.
IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuomet buvo
įregistruotas ir apsvarstytas Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pasiūlymas taikyti akcizo
lengvatą mažųjų alaus daryklų gaminamam alui iki 10 tūkst. hektolitrų, buvo išreikštas siekis
didinti mažųjų alaus daryklų gaminamo alaus (įskaitant vadinamojo „kraftinio“ alaus)
konkurencingumą. Nutarimo projekto turinys neramina kai kurių LVK narių, nes ši lengvata
gali atsisukti prieš pačias Lietuvos mažąsias alaus daryklas.
Antra, pritariame akcizo lengvatos taikymui Europos Sąjungos mažųjų alaus daryklų
produkcijai, kaip to reikalauja Tarybos direktyva 92/83/EEB, tačiau kol kas nesame susipažinę
su Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, kurie įpareigotų Lietuvos Respubliką
taikyti akcizo lengvatą ir trečiųjų šalių importuojamiems mažų alaus daryklų produktams.
Trečia, vadinamojo „kraftinio“ alaus iš trečiųjų šalių importuojama itin nedaug, o lengvata būtų
taikoma tik 10 tūkst. hektolitrų alaus per metus, teisingos lengvatos aprėpties užtikrinimas
galimai sukurtų daugiau administracinės naštos valstybės institucijoms, nei naudos trečiųjų
šalių mažoms alų gaminančioms įmonėms, ypač atsižvelgiant į tai, kad galutinis lengvatos
naudos gavėjas būtų Lietuvos importuotojas. LVK nariai abejoja, kad Jungtinės Karalystės ar
Japonijos „kraftinio“ alaus gamintojams aktualu, su kokiu akcizu yra parduodamas jų produktas
Lietuvos prekybos centrų lentynose.
Taigi, LVK nariai abejoja akcizo lengvatos taikymo trečiųjų šalių gamintojams tikslingumu bei
nauda, ypač atsižvelgiant į tai, kad akcizo lengvata mokesčių mokėtojai galimai remtų Lietuvos
Respublikai priešiškų valstybių alaus gamintojų produkciją.
Atsižvelgiant į tai, raginame nutarimo projektą koreguoti atlikus išsamesnę teisinę ir poveikio
konkurencijai analizę. Siūlome Finansų ministerijai:
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Prašyti Konkurencijos tarybos išvados, ar nutarimo projektu įgyvendinama akcizo
lengvatos taikymo tvarka neiškreips konkurencijos alaus rinkoje.
Išnagrinėti, ar Lietuvos Respublikos prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai nedraustų
taikyti akcizo lengvatos tik Bendrojoje rinkoje veikiančių mažų alų gaminančių įmonių
alui ir, tokiai galimybei esant, netaikyti akcizo lengvatos iš trečiųjų šalių importuojamai
mažųjų alaus daryklų produkcijai.
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