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DĖL GALIMYBĖS NUOMOTI AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLĮ AR JO TERITORIJOS DALĮ 
KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS 
 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI 
prie FM), siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau - 
AĮ) ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą ūkio subjektams, paaiškina dėl galimybės 
nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau - Sandėlis) ar jo teritorijos dalį kitiems 
ūkio subjektams. 

VMI prie FM atkreipia dėmesį, kad AĮ 3 str. 4 d. bei 4 str. 1 d. nuostatos įtvirtina baigtinį 
Sandėlio teritorijoje leidžiamų veiklų sąrašą, t.y., leidžiama tik laikyti, gaminti, perdirbti, 
maišyti, taip pat į jas atgabenti ar iš jų išgabenti akcizais apmokestinamas prekes. 

Paminėtina, kad AĮ 4 str. 4 d. nuostatos nustato galimybę steigti Sandėlius kitoms, negu 
AĮ 4 str. 1 d. nurodytoms veikloms, kurioms keliami reikalavimai yra reglamentuojami Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų 
įgyvendinimo“ (toliau - Nutarimas), kuriame nėra minima Sandėlio ar jo teritorijos dalies nuomos 
galimybė.   

Taip pat Sandėlio savininkui, įsteigusiam Sandėlį, ne tik yra suteikiamos teisės, 
nurodomos minėtose AĮ ir Nutarimo nuostatose, tačiau atsiranda ir specialiosios pareigos, 
būdingos tik šių Sandėlių steigėjams, kurių negalima tinkamai užtikrinti bei įgyvendinti sudarius 
Sandėlio ar jo teritorijos dalies nuomos sutartį su kitu ūkio subjektu. 

Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Sandėlio savininkas neturi teisės nuomoti Sandėlį 
ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams. 

VMI prie FM, atsižvelgdama į tai, jog paaiškėjo, kad praktikoje pasitaiko ūkio subjektų, 
nuomojančių Sandėlį ar jo teritorijos dalį, ragina tokius ūkio subjektus nedelsiant kreiptis į VMI 
prie FM, kad būtų galima rasti sprendimus, kurie pašalintų minėtus neatitikimus. 
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