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DEL GAZOLIV IR GAMTINIV DUJV, KURIE NAUDOJAMI KAIP MIESTO,
PRIEMIESTINIO IR TARPMIESTINIO REGULIARAUS SUSISIEKTMO AUTOBUSU
VARIKLIU DEGALAI, MAZESNIO APMOKESTINIMO

Lietuvos Respublikos finansq ministerija iSnagrinejo Siauliq miesto savivaldybes gyventojq
asociacijos ,,Visuomenes iniciatyvos" 2017 m. lapkridio 17 raSte Nr. 130 V ,,Del gazolirl ir gamtiniq
dujq, kurie naudojami kaip miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio reguliaraus susisiekimo autobusq
varikliq degalai, maZesnio apmokestinimo" (toliau - ra5tas) pateiktus si[lymus.

PaZymime, kad skatinant maZiau aplinkai kenksmingo kuro naudojim4, ypatingai vieSojo
transporto srityje, bei siekiant sudaryti s4lygas susisiekimo paslaugq teikimo savikainos maZinimui,
Lietuvos Respublikos akcizq istatymo 58rstraipsnio I dalies 3 punkto nuostatose, pasinaudojant
Tarybos direktyvoje 2003196188, pakeidiandioje Bendrijos energetikos produktq ir elektros
energijos mokesdiq strukttrq (toliau * Direktyva 2003/96/EB), numatyta galimybe, nuo akcizq yra
atleidZiamos gamtines dujos, naudojamos kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo autobusq varikliq degalai. Be to, siekiant paskatinti gamtiniq dujq (vienos i5 Svariausiry
aplinkosauginiu aspektu Siuo metu naudojamq transporto degalq r[Siq) naudojim4 Siuo metu
Lietuvos Respublikos Seime yra svarstoma galimybe nuo akcizq atleisti visas gamtines dujas
(iskaitant biodujas), naudojamas kaip varikliq degalai (2017 m. lapkridio 23 d. po svarstymo
Lietuvos Respublikos Seime Siam siiilymui pritarta).

Taip pat atkreipiame demesi, kad pagal Direktyvos 2003/96lEB 7 shaipsnio 1 dalies
nuostatas minimalus ES valstybese akcizq tarifas gazoliams, naudojamiems kaip varikliq degalai,
turi b[ti ne maZesnis kaip 330 eury uZ 1000 litrq produkto, o to paties straipsnio 2 straipsnio
numato galimybg ES valstybems nardms taikyti sumaZint4 akcizq tarifq komercines paskirties
gazoliams, tadiau tik su sqlyga, kad Sis sumaZintas akcizq tarifas turi buti ne maZesnis nei
minimalus pagal ES teisg nustaty'tas 330 eury uZ 1000 litrq produkto. Taip pat pagal Tarybos
direktyvos 2006ll12lEB del pridetines vertes mokesdio bendros sistemos (toliau - Direktyva
20061112/EB) 98 straipsnio nuostatas ES valstybes nares lengvatinius PVM tarifus gali nustatyti
pasirinktinai tik Direktyvos 20061112/EB III priede nurodytoms prekems ir paslaugoms.
PaZymetina, kad gazoliai neitraukti i prekiq, kurioms b[tq galima nustatlti lengvatinius pVM
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tarifus pagal Direktyv4 2006/1121E8, s4ra54. AtsiZvelgdami i tai, paLymime, kad Jiisq raSte
pateiktas si[lymas gazoliams, naudojamiems kaip miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio reguliaraus
susisiekimo autobusq varikliq degalai, nustatyti lengvatini PVM tarifq ir visi5k4 atleidim4 nuo
akcizq, misq nuomone, neatitiktq nurody'tq ES teises aktq nuostatq.

Kartu paZymime, kad pagal Direktyvos 2006/ll2lEB nuostatas nustatyti lengvatini PVM
tarif4 gamtiniq dujq tiekimui bltq galima tik pasikonsultavus su Europos Komisija. Taip pat pagal
Direktyvos 2006/112lEB III priedo nuostatas prie paslaugq, kurioms galima nustatyti lengvatini
PVM tarifE, priskirtina keleiviq ir jq bagaZo gabenimo paslauga, kuriai vadovaujantis Lietuvos
Respublikos pridetines vertds mokesdio istatymo (toliau - PVM istatymas) l9 straipsnio 3 dalies
nuostatomis yra nustatytas lengvatinis 9 procentq PVM tarifas. PaZymetina, kad J[sq ra5te nurodytq
paslaugq - keleiviq veZimo miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio susisiekimo autobusais -
suteikimui isigyjamoms gamtinems dujoms taikomo PVM tarifo dydis neturi ftakos galutinei
paslaugos kainai, nes paslaugos teikejai turi teisg ji susigrqZinti, t. y. vadovaujantis PVM istatymo
58 straipsnio nuostatomis itraukti i PVM atskaitE sumoketq PVM uZ gamtines dujas, naudojamas
kaip miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio susisiekimo autobusq varikliq degalai, ir kurie yra
keleiviq veZimo paslaugos dalis. Be to, pagal apmokestinimo PVM principus lengvatinis PVM
tarifas i5 esmes turetq bUti taikomas tik galutiniq vartotojq isigyjamoms prekems ir (arba)
paslaugoms. AtsiZvelgdama i tai, kad jau ir Siuo metu yra taikoma PVM lengvata keleiviq ir jq
bagaio veZimo paslaugoms reguliaraus susisiekimo mar5rutais, Finansq ministerija negaletq pritarti
J[sq ra5te pateiktam sillymui nustatlti lengvatini 9 procentq PVM tarif4 gamtinems dujoms, kurios
naudojamos kaip miesto, priemiestinio ir tarpmiestinio susisiekimo autobusq varikliq degalai.
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