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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas

Nr. APA-46

Aprašymo turinys
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose
stacionariuose pastatuose, išdavimas
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų,
parodose, išdavimas
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi
ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė
etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų,
natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose, išdavimas
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5
procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse, išdavimas
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios
fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose
renginiuose ir mugėse, išdavimas

2.
3.

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

2
Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos tik
įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine
prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais,
licencijas verstis sezonine mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
sezonų laikotarpiu, taip pat Europos juridiniams
asmenims ir jų filialams, turintiems teisę verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis
mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais
gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams
asmenims ir jų filialams - ne ilgesniam kaip renginio
trukmės laikui.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (žr.
Galiojanti suvestinė redakcija)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20
d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės
prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir
mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir
viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (žr.
Galiojanti suvestinė redakcija).
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d.
sprendimas Nr. T-64 „Dėl licencijų verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, siekiantis gauti vienkartinę licenciją verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pateikia
Biržų rajono savivaldybės administracijai paraišką,
kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas,
2. kokiu būdu įmonė norėtų gauti licencijos originalą,
3. komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma
licencijos, rūšis,
4. renginio pavadinimas, data, vieta, trukmės laikas,
organizatorius,
5. alkoholinių gėrimų pardavimo būdas.
Pareiškėjas, siekiantis gauti vienkartinę licenciją verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kartu su
paraiška pateikia raštišką suderinimą su renginio
organizatoriumi.

6.

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

1. Patikrinti pareiškėjo registravimo faktą patvirtinančius
ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų
registro tvarkymo interneto svetainėje.
2. Nustatyti, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti
vienkartinę licenciją, turi licenciją verstis mažmenine
prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
3. Patikrinti valstybės rinkliavos sumokėjimo faktą.

7.

Administracinės paslaugos
teikėjas

Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė Aldona Jurkštaitė,
tel. (8 450) 43 144, 8 618 02 568,
el. p. aldona.jurkstaite@birzai.lt

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio
planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja Zita
Marcinkevičiūtė,
tel. (8 450) 43 122, 8 698 75 411,
el. p. zita.marcinkeviciute@birzai.lt

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Licencija išduodama per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir
kitų tinkamai įformintų dokumentų registravimo Biržų
rajono savivaldybės administracijoje dienos.

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)

Už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais išdavimą – 17 Eur.
Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija
(įm. k. 188659752),
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos
Nr. T247300010112394300,
Įmokos kodas 52336,
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už vienkartinės
licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais išdavimą.
Informaciją apie įmokos kodus ir jų pavadinimus,
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas ir mokėjimo
vykdymo pavedimo formavimą galima rasti Valstybinės
mokesčių inspekcijos interneto svetainėje šiais adresais:
http://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai;
http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamojisaskaita;
http://www.vmi.lt/cms/mokejimo-vykdymo-dokumentoformavimas

11.

12.

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

Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis priemonėmis,
naudojantis elektroninių valdžios vartų portalu
https://www.epaslaugos.lt/portal/.
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
13. Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai
14. Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys

Aprašymas užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų aprašymų registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė
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____________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas)
___________________________________________________________________________
(buveinės adresas, telefono Nr.)
______________________________
(įmonės kodas)

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL VIENKARTINĖS LICENCIJOS IŠDAVIMO
201..... m. ...............................d.
Prašau išduoti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba_________________
( nurodyti alkoholinių
gėrimų

____________________________________________________________________
rūšį: visų rūšių; alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo

____________________________________________________________________
alkoholio koncentracija neviršija 6 proc.

Masinio renginio pavadinimas _____________________________________________

____________________________________________________________________
Renginio data ______________________________________________________________
Prekybos vieta _____________________________________________________________
Renginio organizatorius__________________________________________________
Renginio trukmės laikas ____________________________________________________
PRIDEDAMA:
1. Suderinimas su renginio organizatoriumi (jei suderinimo žymos nėra ant prašymo).

(pareigos)

(parašas)
A. V.

( vardas, pavardė)

