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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
2.
Administracinės paslaugos versija

Nr. APA-10
Aprašymo turinys
Licencijos verstis mažmenine
tabako gaminiais patikslinimas.
2

prekyba

3.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais turi būti patikslinta, kai:
pakeičiamas licenciją turinčio asmens ar
užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas
arba teisinė forma ar buveinė;
juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to
keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
keičiami sandėliai, kuriuose laikomi ir
paskirstomi tabako gaminiai;
numatomos papildomos arba keičiamos
tabako gaminių prekybos vietos arba
keleiviams
vežti
skirtos
transporto
priemonės, arba automobilinių parduotuvių
aptarnaujamų
miestelių
ir
kaimų
pavadinimai.
Administracinės paslaugos teikėjas patikrina
paraišką bei pateiktus duomenis, parengia
teisės akto projektą dėl licencijos
patikslinimo.
Savivaldybės administracijos direktorius
priima sprendimą patikslinti licenciją.
Administracinės paslaugos teikėjas licencijos
originale įrašo patikslintus duomenis.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių
gaminių kontrolės įstatymas (žr. „Galiojanti
suvestinė redakcija“) ;
Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako
gaminiais licencijavimo taisyklės (žr.
„Galiojanti suvestinė redakcija“);
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aprašymo turinys
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl
konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“ (žr. „Galiojanti suvestinė
redakcija“)
Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens
filialas, norintis patikslinti licenciją verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais,
Savivaldybės administracijai raštu ar
elektroninėmis priemonėmis per atstumą,
tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikia
paraišką, kurioje nurodoma:
juridinio asmens ar užsienio juridinio
asmens filialo pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas
(jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio
asmens filialas jį turi);
juridinio asmens ar užsienio juridinio
asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir
asmens kodai (jeigu asmens kodas
nesuteiktas, nurodoma gimimo data);
turimos licencijos rūšis, numeris ir
išdavimo data;
priežastis, dėl kurios prašoma
patikslinti licenciją;
duomenys, kurie turi būti nurodyti
licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
kokiu būdu juridinis asmuo ar
užsienio juridinio asmens filialas norėtų
gauti patikslintą licenciją;
popierinės formos licencijos originalą
(pateikiama Savivaldybės administracijai
priėmus sprendimą papildyti arba patikslinti
licenciją).
Patikrina ar juridinis asmuo ar užsienio
juridinio asmens filialas taisyklingai užpildė
paraišką, ar pateikė dokumentus, kurių reikia
licencijai patikslinti, ar yra įvykdęs Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus
reikalavimus.
Daina Kolomakienė,
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė;
tel. (8 450) 43 144,
daina.kolomakiene@birzai.lt
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
8.
Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama
atlygintinai)

11.
12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

13.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

14.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys
Zita Marcinkevičiūtė,
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja;
tel. (8 450) 43 122,
zita.marcinkeviciute@birzai.lt .
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti
ar patikslinti, gavimo.
Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba
netaisyklingai užpildyti dokumentai arba
neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas
nuo visų arba papildytų (patikslintų)
dokumentų gavimo dienos.
86 Eur valstybės rinkliava mokama į
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR
finansų
ministerijos
sąskaitą
Nr. LT24 7300 0101 1239 4300.
Įmokos kodas 52436.
Paraiška (priedas)
Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
priemonėmis,
naudojantis
elektroninių
valdžios
vartų
portalu
https://www.epaslaugos.lt/portal/.
Administracinė paslauga galutinė.
Prašymai, teikiami elektroniniu būdu, turi
būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Aprašymas užregistruojamas Bendrajame
skyriuje esančiame Administracinių paslaugų
aprašymų registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo
priedas
(Juridinio asmens ar užsienio juridinių asmenų filialo pavadinimas)
(teisinė forma, kodas)
(buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas)

PARAIŠKA
DĖL LICENCIJOS PATIKSLINIMO

(data)

Turimos licencijos rūšis
Licencijos, kurią prašoma
papildyti ir (ar) patikslinti numeris
Licencijos, kurią prašoma
papildyti ir (ar) patikslinti
išdavimo data
Prašoma papildyti ar patikslinti
licenciją (nurodyti)
Priežastis, dėl kurios prašoma
patikslinti ar papildyti licenciją

Papildomi ir (ar) patikslinami
duomenys, kurie turi būti nurodyti
licencijoje ir (ar) kurie iš jos turi
būti išbraukti

__________________________
(pareigos)

A. V.

__________________

_________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

