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DĖL KURO, KURIAM TAIKOMOS AKCIZŲ LENGVATOS, KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO 
PATVIRTINIMO 

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — 

VMI prie FM) informuoja, kad 2015 m. lapkričio 9 d. priimtas 2016 m. sausio 1 d. įsigaliosiantis 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

įsakymas Nr. 1-253/1V-884 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (toliau — įsakymas).  

Pažymėtina, kad į įsakymą perkelta didelė dalis nuostatų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos 

ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 31 d. įsakyme Nr. 4-

406/1V-392 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos patvirtinimo“, kuris 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. 

lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-729/1V-910 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 4-406/1V-392 „Dėl Kuro, 

kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 

pripažįstamas netekusiu galios nuo 2016 m. sausio 1 d.  

Įsakymas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2010 m. vasario 24 d. priimtas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

akcizų įstatymo nuostatas“ pakeitimo“, kuriame numatyta, kad kuro, kuriam taikomos akcizų 

lengvatos, kontrolės tvarką Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija yra įgaliota parengti 

ir patvirtinti ne su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, o su Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerija. 

Pagrindiniai priimti pakeitimai: 

1. Žymėtas kuras gabenamas, laikomas, jo apskaita tvarkoma ir juo prekiaujama pagal 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 1-346 „Dėl 

Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“, VMI prie FM viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. 

įsakymą Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo 

ir laikymo taisyklių patvirtinimo“, VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. VA-16 

„Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos 

taisyklių patvirtinimo“, jei tai nereglamentuojama kituose teisės aktuose. 

2. Kuro žymėjimą ir žymėto kuro naudojimą pagal kompetenciją kontroliuoja Valstybinė 

mokesčių inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Muitinės departamentas prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinės muitinės bei policijos įstaigos. 

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai gali patikrinti kuro talpyklas, kuriose 

laikomas ir (arba) gabenamas žymėtas kuras (įskaitant talpyklas, iš kurių kuras tiesiogiai 

tiekiamas į kurą deginančius įrenginius), taip pat katilines, krosnis, kitus įrenginius ar įtaisus, 

kuriuose naudojamas žymėtas kuras. Valstybinė mokesčių inspekcija taip pat gali patikrinti 

degalus degalinėse ir (arba) kitose prekybos vietose, o kartu su Valstybine vartotojų teisių 
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apsaugos tarnyba ir policijos įstaigomis – sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinėse transporto 

priemonėse. 

4. Tikrinti imamas kuro bandinys 3 vienoduose induose. Paėmus kuro bandinį, 3 

egzemplioriais surašomas kuro bandinio paėmimo ir pirminės kuro patikros rezultatų protokolas. 

Vieną protokolo egzempliorių pasilieka valstybės institucija, paėmusi kuro bandinį, kitą gauna 

asmuo, kuris kurą laikė, gabeno, naudojo ar kurio eksploatuojamoje transporto priemonėje 

kuras buvo tikrinamas, o trečią egzempliorių gauna laboratorija, kuri turi akreditacijos 

sertifikatą konkretiems tyrimams atlikti.  

5. Laboratoriškai tirti turi būti pristatytas ne mažesnis kaip 0,5 litro talpos plombuotas 

indas su įtartinu kuru ir protokolas. Vienas kuro bandinys kaip arbitražinis turi būti saugomas 

įstaigoje, paėmusioje bandinį. Tikrinamasis asmuo turi teisę gauti vieną kuro bandinio indą. 

6. Tikrinantys kurą asmenys garantuoja, kad kuro bandinys būtų pristatytas į laboratoriją 

per 5 darbo dienas nuo protokolo surašymo dienos. Ant bandinio indo etiketės turi būti užrašyta 

ne tik bandinio paėmimo data, vieta, saugykla arba kuro talpykla, iš kurios paimtas bandinys, 

arba transporto priemonės registracijos numeris, bet ir bandinio numeris bei asmens, paėmusio 

bandinį, duomenys ir parašas. 

7. Laboratorija oficialią išvadą pateikia ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo kuro 

bandinio gavimo datos. 
 
 

Viršininkas 
 

Dainoras Bradauskas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


