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LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KURO, KURIAM TAIKOMOS AKCIZŲ LENGVATOS, KONTROLĖS TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. lapkričio 9 d. Nr. 1-253/1V-884
Vilnius
Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ 2 punktą:
1.
T v i r t i n a m e Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašą
(pridedama).
2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

Vidaus reikalų ministras

Saulius Skvernelis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu
Nr. 1-253/1V-884
KURO, KURIAM TAIKOMOS AKCIZŲ LENGVATOS, KONTROLĖS TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
skirtas nustatyti, koks produktas laikomas ir (ar) naudojamas, ar jis pažymėtas (tinkamai
pažymėtas) Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-279 „Dėl Kuro, kuriam
taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, ir ar jis
naudojamas pagal paskirtį, bei kontroliuojančių institucijų koordinavimo tvarką atliekant šio kuro
kontrolę.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-45/1V-166, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose, reglamentuojančiuose kuro žymėjimą,
naftos produktų gabenimą, laikymą, apskaitą ir prekybą, vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
3. Žymėtas kuras gabenamas, laikomas, jo apskaita tvarkoma ir juo prekiaujama pagal šių
teisės aktų nustatytą tvarką: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų,
bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“,
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011
m. sausio 25 d. įsakymą Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų
produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių
patvirtinimo“, jei tai nereglamentuojama kituose teisės aktuose.
4. Žymėtas kuras parduodamas Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka.
5. Žymėtas kuras turi būti laikomas atskirose talpyklose.
6. Žymėtas kuras privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį:
6.1. šildyti skirtas žymėtas kuras – tai kuras, naudojamas šilumos energijai gaminti
elektrinėse, katilinėse bei kituose įrenginiuose, skirtuose patalpoms, statiniams ir keleivinio
transporto priemonių, turinčių gamyklos gamintojos sumontuotas autonomines šildymo sistemas,
salonams šildyti ir šilumos energijai, naudojamai technologiniuose procesuose, gaminti;
6.2. žymėti gazoliai:
6.2.1. skirti naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai –
vadovaujantis Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų
gamybai, įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio
26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio
produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“;
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-45/1V-166, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

6.2.2. skirti naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms
įmonėms – vadovaujantis Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse
vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 104 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą
vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“;
6.3. žymėti laivų degalai – vadovaujantis Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų
žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr.
792 „Dėl Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų
tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-45/1V-166, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

III SKYRIUS
KURO KONTROLĖ
7. Kuro žymėjimą ir žymėto kuro naudojimą pagal kompetenciją kontroliuoja:
7.1. Valstybinė mokesčių inspekcija;
7.2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
7.3. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
Muitinės departamentas) ir teritorinės muitinės;
7.4. policijos įstaigos;
7.5. Lietuvos transporto saugos administracija.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-45/1V-166, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

8. Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai tikrina kuro talpyklas, kuriose laikomas ir
(arba) gabenamas žymėtas kuras (įskaitant talpyklas, iš kurių kuras tiesiogiai tiekiamas kuro
gavėjams), taip pat katilines, krosnis, kitus įrenginius ar įtaisus, kuriuose naudojamas žymėtas
kuras, taip pat degalus, esančius degalinėse ir (arba) kitose prekybos vietose, ir degalus, esančius
sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinėse transporto priemonėse, ir (ar) jūrų laivuose, kai šios
transporto priemonės neturi būti sustabdomos. Valstybinė mokesčių inspekcija kartu su policijos
įstaigomis arba Lietuvos transporto saugos administracija tikrina degalus, esančius sausumos ir (ar)
vidaus vandenų motorinėse transporto priemonėse, ir (ar) jūrų laivuose, kai šios transporto
priemonės turi būti sustabdomos. Visais šiame punkte nurodytais atvejais kuro bandiniai imami
Skystų energinių produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų mėginių paėmimo taisyklių,
patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2011 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. VA-5 „Dėl Skystų energinių produktų, etilo alkoholio ir
alkoholinių gėrimų mėginių paėmimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo
netekusiais galios“, nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-45/1V-166, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

9. Muitinės pareigūnai, vadovaudamiesi Muitinės departamento nustatyta tvarka, tikrina,
kaip laikomasi kuro žymėjimo reikalavimų importuojant kurą. Importuojamo kuro bandiniai imami
vadovaujantis Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės
departamento generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1B-443 „Dėl Prekių
mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklių patvirtinimo“.
10. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tikrina degalus degalinėse ir kitose
prekybos vietose, o su policijos įstaigų pareigūnais – sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinėse
transporto priemonėse.

11. Asmenys privalo sudaryti sąlygas ir leisti Aprašo 7 punkte nurodytų valstybės institucijų
pareigūnams patikrinti katilines, krosnis, kitus įrenginius ar įtaisus, kuro talpyklas, dokumentus,
taip pat leisti paimti kuro bandinius iš talpyklų ar sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinių
transporto priemonių degalų bako.
12. Paėmus kuro bandinį, surašomas kuro bandinio paėmimo ir pirminės kuro patikros
rezultatų protokolas (toliau – Protokolas) (Aprašo 1 priedas).
13. Protokolas surašomas 3 egzemplioriais. 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 (toliau – laboratorija).
14. Pirminės patikros rezultatai laikomi tolesnio žymėto kuro tikrinimo pagrindu.
15. Tikrinantys kurą asmenys garantuoja, kad kuro bandinys būtų pristatytas į laboratoriją
per 5 darbo dienas nuo Protokolo surašymo dienos.
16. Tikrinti imamas kuro bandinys 3 vienoduose induose. Laboratoriškai tirti turi būti
pristatytas plombuotas indas, ne mažesnis kaip 0,5 litrų talpos, su įtartinu kuru ir Protokolas. Vienas
kuro bandinys turi būti saugomas kaip arbitražinis toje įstaigoje, kuri bandinį paėmė. Tikrinamasis
asmuo turi teisę gauti vieną kuro bandinio indą.
17. Laboratorija užregistruoja kuro bandinio priėmimą. Jeigu nustatoma reikšmingų kuro
bandinio įpakavimo pažeidimų ar kitų neatitikčių, laboratorija konstatuoja tai priimdama bandinį.
Šias pastabas savo parašais patvirtina kuro bandinį perduodantys ir perimantys asmenys.
18. Laboratorija, priėmusi kuro bandinius laboratoriškai ištirti, atlieka tyrimą ir surašo
tyrimų protokolą, kuriame pateikia išvadą, ar kuro bandinys atitinka kurą, kuriam taikomos akcizų
lengvatos, keliamus reikalavimus. Tyrimų protokolą pasirašo laboratorijos vadovas, jis šį protokolą
patvirtina dar ir antspaudu, jeigu laboratorija jį turi.
19. Laboratorija oficialią išvadą pateikia ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo kuro
bandinio gavimo datos.
20. Žymėto kuro naudojimo ne pagal paskirtį faktą nustato kontroliuojančios institucijos
pagal kompetenciją.
IV SKYRIUS
ŽYMĖJIMO MEDŽIAGŲ, ESANČIŲ KURE, NUSTATYMAS
21. Pirminė kuro patikra (jeigu yra galimybė ir būtinybė) atliekama šiais metodais:
21.1. vizualiai patikrinama kuro spalva ir jos intensyvumas;
21.2. kuro spalva ir jos intensyvumas palyginami su žymėti naudojamo dažiklio spalvos ir
nuo dažiklio koncentracijos priklausančio kuro spalvos intensyvumo etalonais bespalvėje skaidrioje
plėvelėje arba popieriaus lape pavaizduotais gryno ir praskiesto žymėto kuro spalvos intensyvumo
pavyzdžiais (Aprašo 2 ir 3 priedai);
21.3. cheminiu reagentu T-1 patikrinama, ar kure yra žymiklio. Kuro bandinys (20 ml)
specialiame mėgintuvėlyje su užsukamu kamščiu suplakamas su 5 ml reagento T-1 (10–12 procentų
tūrio koncentracijos druskos rūgštimi). Kurui ir reagentui išsisluoksniavus, apatinio sluoksnio
(reagento) rožinė spalva leidžia teigti, kad tiriamame kure yra žymiklio.
22. Dažiklio, esančio kure, nustatymas:
22.1. rekomenduojama į 18 mm skersmens ir 180–200 mm aukščio mėgintuvėlį su
užsukamu kamščiu įpilti 20 ml tiriamo kuro. Daugiau ar mažiau intensyvi žalia, raudona ar rožinė
kuro bandinio spalva leidžia spėti, kad kure yra žymėtam kurui būdingo dažiklio;
22.2. palyginus kuro bandinio spalvą ir jos intensyvumą mėgintuvėlyje su standartine
dažikliui būdingos spalvos ir jos intensyvumo skale skaidrioje plėvelėje arba popieriaus lape,
nustatoma galima žymėto kuro koncentracija mišinyje su nežymėtu kuru;
22.3. standartinės dažiklio spalvos intensyvumo skalė – tai skaidrioje plėvelėje arba
popieriaus lape pavaizduoti gryno ir praskiesto žymėto kuro spalvos intensyvumo (pavyzdžiui,

esant kure 100, 80, 60, 40, 20, 10 procentų tūrio standarte nustatytos dažiklio arba žymėto kuro
normos) pavyzdžiai;
22.4. tiksliau dažiklio arba dažyto kuro koncentracija nustatoma naudojant AUTO COLOR
arba kitokį spektrofotometrą, fotokolorimetrą arba spalvos komparatorių. Jais kuro bandinio spalva
įvertinama pagal galiojančius standartus;
22.5. jeigu žymėtas kuras praskiestas daugiau kaip 10 kartų (dažiklio koncentracija kure
mažesnė kaip 0,54 mg/l), vizualiai pastebėti dažiklio suteiktą kuro spalvos pokytį beveik
neįmanoma.
23. Žymiklio, esančio kure, patikrinimas:
23.1. į tą patį mėgintuvėlį su kuro bandiniu, naudotu spalvai palyginti ir dažiklio buvimui
nustatyti, įpilama apie 5 ml reagento T-1. Mėgintuvėlis sandariai užsukamas kamščiu. Kuro ir
reagento mišinys mėgintuvėlyje 2 minutes smarkiai plakamas. Po to mėgintuvėlis su turiniu minutę
paliekamas vertikalioje padėtyje išsisluoksniuoti. Jeigu kuro bandinyje yra žymiklio, nusėdęs
apatinis reagento T-1 sluoksnis nusidažo raudona arba rožine spalva. Spalvos intensyvumas
proporcingas išplauto žymiklio koncentracijai reagente. Apytikslė žymiklio koncentracija nustatoma
palyginus žymiklio tirpalo reagente T-1 spalvos intensyvumą su skaidrioje plėvelėje arba popieriaus
lape pavaizduotais gryno ir praskiesto kuro žymiklio ekstraktų spalvos intensyvumo (pavyzdžiui,
esant kure 100, 80, 60, 40, 20, 10 procentų tūrio pagal reglamentą nustatytos žymiklio normos)
pavyzdžiais;
23.2. tiksliau žymiklio koncentracija nustatoma naudojant AUTO COLOR arba kitokį
spektrofotometrą, arba skysčių chromatografą;
23.3. viršutiniame sluoksnyje esančio kuro bandinio spalva, iš dalies ar visiškai išplovus
žymiklį reagentu T-1, turi nepakisti – likti raudona, rožinė arba žalia, mėlyna.
V SKYRIUS
KURO BANDINIO PAĖMIMAS, PARUOŠIMAS PRISTATYTI Į LABORATORIJĄ
24. Kuro bandinio paėmimo būdas priklauso nuo talpyklos (degalų bako), kuriame yra
kuras, konstrukcijos ir konkrečių paėmimo sąlygų:
24.1. jei kuras yra talpyklose, jo bandiniai paimami specialiu paėmimo prietaisu pagal LST
EN ISO 3170 arba LST EN ISO 3171 reikalavimus;
24.2. jei degalai yra sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinių transporto priemonių degalų
bake, kuro bandinys paimamas iš patogios paimti vietos, atsižvelgiant į konkrečias galimybes,
pavyzdžiui, iš degalų bako per degalų pripylimo vamzdį, iš dyzelinių degalų filtro per nuosėdų
išleidimo vožtuvą, atjungus degalų tiekimo į variklį žarnelę ar vamzdelį. Jei kuro bandiniui paimti
reikia atsukti ar atjungti sausumos ir (ar) vidaus vandenų transporto priemonės detales, po bandinio
paėmimo jos vėl sutvarkomos (užsukamos, sujungiamos).
25. Kuras paimamas į metalinį arba stiklinį ne mažesnės kaip 0,5 litro talpos indą. Imant
degalų bandinį iš sausumos ir (ar) vidaus vandenų transporto priemonės degalų bako, naudojamasi
plastikiniu suspaudžiamų sienelių indu, prie kurio prijungta (rekomenduojama) 1 m ilgio lanksti 6
mm vidinio skersmens naftos produktams atsparaus silikono arba plastiko žarnelė, arba specialiu
siurbliu.
26. Pristatomi laboratoriškai tirti kuro bandiniai turi būti supakuoti ar užplombuoti taip, kad
nepažeidus pakavimo ar plombavimo nebūtų galima bandinio pakeisti.
27. Ant kuro bandinio indo etiketės turi būti užrašyta: bandinio paėmimo data, talpyklos, iš
kurios paimtas bandinys, identifikavimo duomenys arba sausumos ir (ar) vidaus vandenų transporto
priemonės valstybinis registracijos numeris, taip pat bandinio numeris bei asmens, paėmusio
bandinį, duomenys ir parašas.
28. Kuro bandinys neturi būti laikomas saulės šviesoje.
VI SKYRIUS
LABORATORINĖ MEDŽIAGŲ, ESANČIŲ KURE, ŽYMĖJIMO PATIKRA

29. Spektrofotometrus ir kitą reikalingą aparatūrą turinčiose laboratorijose, kuriose gali būti
tiksliai pagal LST EN ISO 4259 keliamus reikalavimus nustatomi kure esantys dažiklio ir žymiklio
kiekiai, suformuluojamos ir parašomos galutinės išvados apie žymėtą kurą.
30. Po pirminio žymėjimo medžiagų nustatymo toliau dažiklio tapatybė patikrinama ir
koncentracija kure nustatoma spektrofotometru arba skysčių chromatografu pagal Bendrijos
pamatinį metodą, taikomą eurožymiklio „Solvent Yellow 124“ kiekiui nustatyti. Spalva nustatoma
pagal didžiausią šviesos absorbciją dažikliui ar žymikliui būdingame šviesos bangos ilgyje, o
dažiklio koncentracija nustatoma pagal šviesos absorbcijos arba ekstinkcijos dydį dažiklio spalvai
būdingame šviesos bangos ruože.
VII SKYRIUS
ŽYMĖTO KURO PATIKRAI REIKALINGOS PRIEMONĖS
31. Žymėto kuro patikrai reikalingos šios techninės priemonės:
31.1. metalinis, plastikinis arba guminis kuro bandinio paėmimo prietaisas. Jei kuro, esančio
saugykloje ar muitinėje, kuro bandinys imamas iš talpyklos, didesnės talpos rezervuaro ar cisternos,
vadovaujamasi LST EN ISO 3170 standartu. Jei kuro bandinys imamas iš sausumos ir (ar) vidaus
vandenų motorinėse transporto priemonės, naudojamas plastikinis, suspaudžiamų elastingų sienelių
indas su silikonine ar plastikine žarnele arba žarna su gumine, įsiurbimo ir išleidimo vožtuvus
turinčia perpumpavimo pūsle (kriauše), arba kitoks siurblys. Iš kanistro kuro bandinį galima įpilti
arba išsiurbti siurbliu į bandiniams imti skirtą indą. Bandiniui paimti iš degalų filtro reikalingas
veržliaraktis ir elastinga silikoninė 20 cm ilgio ir 5–7 mm skersmens žarnelė;
31.2. metalinis arba stiklinis indas, rekomenduojamas ne mažesnės kaip 0,5 litro talpos,
pirminiam tyrimui skirtam kuro bandiniui iš talpyklos (degalų bako, cisternos ar pan.) įpilti;
31.3. plastikiniais kamščiais užsukami stikliniai arba skaidrūs bespalviai plastikiniai
mėgintuvėliai, rekomenduojama 180–200 mm ilgio ir 18 mm skersmens (ne mažiau kaip 10
vienetų);
31.4. žymėto kuro spalvos ir jos intensyvumo priklausomybės nuo praskiedimo skalė
(skaidrioje plėvelėje arba popieriuje pavaizduoti gryno ir praskiesto žymėto kuro spalvos
intensyvumo, esant kure 100, 80, 60, 40, 20, 10 procentų tūrio standarte nustatytos dažiklio arba
žymėto kuro normos, pavyzdžiai);
31.5. žymiklio tirpalo reagente T-1 spalvos intensyvumo priklausomybės nuo koncentracijos
palyginamoji skalė (skaidrioje plėvelėje arba popieriuje pavaizduoti gryno ir praskiesto žymėto
kuro spalvos intensyvumo, esant kure 100, 80, 60, 40, 20, 10 procentų tūrio standarte nustatytos
žymiklio normos reagente T-1, pavyzdžiai);
31.6. kilnojamasis spektrofotometras AUTO COLOR („Grabner Instruments“) arba kitas
spektrofotometras;
31.7. guminės pirštinės, muilas, rankšluostis.
VIII SKYRIUS
ŽYMĖTO KURO PATIKRAI REIKALINGI REAGENTAI
32. Reagentas T-1 – 10–12 procentų koncentracijos vandenilio chlorido, kitaip vadinamo
druskos rūgštimi, tirpalas vandenyje. Jis paruošiamas sumaišant 1 dalį druskos rūgšties (LST
939:2009) su 2 dalimis vandens. Reagentas išpilstomas į 500 ml talpos plastikinius indus su
sandariai užsukamais kamščiais.
_______________________

Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos,
kontrolės tvarkos aprašo
1 priedas
(Protokolo formos pavyzdys)
____________________________________
(kontroliuojančios institucijos pavadinimas)

KURO BANDINIO PAĖMIMO IR PIRMINĖS
KURO PATIKROS REZULTATŲ
PROTOKOLAS
__________ Nr. ________
(data)

_____________________
(surašymo vieta)

Kuro bandinio paėmimo data ir laikas ..............................................................................................
Kuro bandinio paėmimo vieta ..........................................................................................................
Tikrinamo asmens (ar jo įgalioto), iš kurio talpyklos ar sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinės
transporto priemonės degalų bako buvo paimtas kuro bandinys, vardas, pavardė ir parašas
............................................................................................................................................................
......................................................................... ...................................................................................
Talpyklos, iš kurios buvo paimtas kuro bandinys, identifikavimo duomenys; jeigu kuro bandinys
paimtas iš sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinės transporto priemonės, jos valstybinis
registracijos numeris ........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Pirminės kuro patikros rezultatai (vizualiai nustatyta kuro spalva ir jos intensyvumas) ......................
................................................................................................................................................................
Paimto kuro bandinio aprašymas ......................................................................................................
........................................................... .................................................................................................
................................................................................................................................................................
___________________________
________________
____________________
(asmenų, atlikusių patikrą, pareigų
pavadinimai)

___________________________
___________________________

(parašai)

________________
________________
_______________________

(vardai ir pavardės)

____________________
____________________

Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos,
kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas
DAŽIKLIO IR ŽYMIKLIO TAPATYBĖS NUSTATYMAS ŠILDYTI SKIRTAME KURE
I. ŽYMĖTO KURO SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO PRASKIEDIMO DYZELINU

100 % Grynas
žymėtas kuras

80 %

60 %

40 %

20 %

10 %

0%
Nežymėtas
dyzelinas

II. IŠ KURO EKSTRAHUOTO ŽYMIKLIO SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO JO KIEKIO KURE

100 % Grynas
žymėtas kuras

80 %

60 %

40 %

20 %

___________________________

10 %

0%
Nežymėtas
dyzelinas

Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos,
kontrolės tvarkos aprašo
3 priedas
DAŽIKLIO IR ŽYMIKLIO TAPATYBĖS NUSTATYMAS GAZOLIUOSE, SKIRTUOSE NAUDOTI
ŽEMĖS ŪKYJE, ŽUVININKYSTĖJE IR (AR) LAIVŲ DEGALAMS
I. ŽYMĖTO KURO SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO PRASKIEDIMO DYZELINU

100 %
Grynas
žymėtas
kuras

75 %

50 %

25 %

0%
Nežymėtas
dyzelinas

II. IŠ KURO EKSTRAHUOTO ŽYMIKLIO SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO JO KIEKIO DYZELINE

100 %
Grynas
žymėtas
kuras

80 %

60 %

40 %

20 %

_______________________

10 %

0%
Nežymėtas
dyzelinas

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas
Nr. 1-45/1V-166, 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-253/1V-884 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų
lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

