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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
2.
Administracinės paslaugos versija
3.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Nr. APA-9
Aprašymo turinys
Licencijos verstis mažmenine
tabako gaminiais išdavimas
2

prekyba

Licencijos verstis mažmenine prekyba
tabako gaminiais išduodamos Lietuvos
Respublikoje
įsteigtiems
juridiniams
asmenims ir užsienio juridinių asmenų
filialams, kitose Europos ekonominės erdvės
susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams
asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų
filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir
užsienio juridinių asmenų filialai).
Licencijas Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje verstis mažmenine prekyba
tabako gaminiais išduoda Biržų rajono
savivaldybės administracijos direktorius.
Licencijai gauti juridinis asmuo ar užsienio
juridinio asmens filialas Savivaldybės
administracijai per atstumą, elektroninėmis
priemonėmis per kontaktinį centrą arba
tiesiogiai pateikia pranešimą apie ketinimą
vertis mažmenine prekyba tabako gaminiais.
Laikoma, kad licencija verstis mažmenine
prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą
dieną nuo juridinio asmens ar užsienio
juridinio asmens filialo pranešimo apie
ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais
pateikimo
savivaldybės
vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens
ar užsienio juridinio asmens filialo
pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios
ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba
tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Aprašymo turinys
negu kita diena nuo pranešimo pateikimo
dienos, laikoma, kad licencija yra išduota
nuo pranešime nurodytos datos. Licencijas
išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo licencijos įregistravimo
licencijų registravimo žurnale juridinio
asmens ar užsienio juridinio asmens filialo
pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam
popierinės
formos
licenciją
arba
patvirtinimą, kad jam išduota elektroninės
formos licencija.
Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinių
asmenų filialas numato verstis mažmenine
prekyba tabako gaminiais keliose tabako
gaminių prekybos vietose, esančiose tuo
pačiu adresu, jam išduodama viena licencija
(tokioje licencijoje turi būti nurodyta
kiekviena tuo pačiu adresu esanti tabako
gaminių prekybos vieta).
Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinių
asmenų filialas numato verstis mažmenine
prekyba tabako gaminiais keliose tabako
gaminių prekybos vietose, esančiose
skirtingais adresais, jam išduodamos atskiros
kiekvienam adresui licencijos.
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“);
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 juridinių
asmenų filialas pateikia pranešimą apie
mažmeninės prekybos tabako gaminiais
veiklos vykdymą kuriame nurodoma:
juridinio asmens ar užsienio juridinių
asmenų filialo pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas
(jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinių
asmenų filialas jį turi);
juridinio asmens ar užsienio juridinio
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir
asmens kodai (jeigu asmens kodas
nesuteiktas, nurodoma gimimo data);
tabako gaminių prekybos vieta,
kurioje tabako gaminiai bus parduodami
vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu tabako
gaminių
prekybos
vietai
suteiktas
pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar
užsienio juridinio asmens filialas numato
prekiauti tabako gaminiais iš automobilinės
parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose
transporto priemonėse, nurodoma transporto
priemonė,
jos
pavadinimas
(jeigu
pavadinimas suteiktas) ir registravimo
valstybinis numeris;
tabako gaminių prekybos vietos
adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti
tabako gaminiais numatoma iš automobilinės
parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose
transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako
gaminiais numatoma iš automobilinės
parduotuvės, vietoj tabako gaminių prekybos
vietos adreso nurodomi automobilinės
parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar)
kaimų pavadinimai;
sandėlio,
kuriame
laikomi
ir
paskirstomi tabako gaminiai, adresas
(nurodomas tais atvejais, kai tabako gaminių
prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi
ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai
skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako
gaminiais numatoma keleiviams vežti
skirtose transporto priemonėse);
kokiu
būdu
(per
atstumą,
elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį
centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar
užsienio juridinio asmens filialas norėtų
gauti licenciją.
Pranešime juridinis asmuo ar užsienio
juridinio asmenų filialas turi deklaruoti, kad
jis atitinka kiekvieną iš Lietuvos Respublikos
tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių
gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2
dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytus
reikalavimus ir yra įvykdęs Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus
reikalavimus.
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

Aprašymo turinys
Patikrina
Lietuvos
Respublikoje
įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio
asmens
filialo
registravimo
faktą
patvirtinančius ir kitus jo registravimo
duomenis (licencijos prašytojo pavadinimą,
teisinę formą, kodą, buveinę) Juridinių
asmenų registro tvarkytojo interneto
svetainėje, kitoje Europos ekonominės
erdvės susitarimo dalyvėje įsteigto juridinio
asmens ar kitos organizacijos ir jų filialų – jų
registravimo Europos ekonominės erdvės
susitarimo dalyvės juridinių asmenų registro
tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu
atitinkamo registro Europos ekonominės
erdvės susitarimo dalyvėje nėra arba registre
pateikiamos
informacijos
nepakanka,
kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą
informaciją apie šiuos licencijų prašytojus į
konkrečios Europos ekonominės erdvės
susitarimo dalyvės atsakingą instituciją
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos
Sąjungos vidaus rinkos informacinės
sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“
nustatyta tvarka per Vidaus rinkos
informacinę sistemą;
Ne vėliau kaip 5 dienas nuo pranešimo
gavimo dienos patikrina ar juridinis asmuo ar
užsienio juridinio asmens filialas, norintis
gauti licenciją verstis mažmenine prekyba
tabako
gaminiais,
atitinka
Lietuvos
Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais
susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11
straipsnio 10 dalyje nustatytus reikalavimus
ir jeigu juridinis asmuo ar juridinio asmens
filialas yra įsteigtas kitoje Europos
ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje, ar
jis pateikė Lietuvos Respublikos tabako,
tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių
kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje
nurodytą ir tinkamai užpildytą dokumentą.
Ne vėliau kaip 5 dienas nuo pranešimo
gavimo dienos patikrina ar juridinis asmuo ar
užsienio juridinio asmens filialas, norintis
gauti licenciją verstis mažmenine prekyba
tabako
gaminiais,
atitinka
Lietuvos
Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

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

susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11
straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose
nustatytus reikalavimus, taip pat ar yra
įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatyme nustatytus reikalavimus.
Daina Kolomakienė,
Strateginio planavimo it turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė;
tel. (8 450) 43 144,
daina.kolomakiene@birzai.lt .
Zita Marcinkevičiūtė,
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja;
tel. (8 450) 43 122,
zita.marcinkeviciute@birzai.lt.
Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
licencijos
įregistravimo
licencijų
registravimo žurnale.
144 Eur valstybės rinkliava, mokama į
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR
finansų
ministerijos
sąskaitą
Nr. LT24 7300 0101 1239 4300.
Įmokos kodas 52436.
Pranešimas (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)

PRANEŠIMAS
DĖL LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS VYKDYMO
(data)

Juridinio asmens ar užsienio juridinio
asmens filialo steigėjų ir vadovų
vardai, pavardės ir asmens kodai;
jeigu juridinio asmens ar užsienio
juridinio asmens filialo steigėjas yra
juridinis asmuo, nurodomas juridinio
asmens pavadinimas, kodas ir buveinė
Licencijos rūšis
Mažmeninės prekybos tabako
gaminiais vykdymo pradžia
Prekybos tabako gaminiais vieta
Prekybos vietos pavadinimas (jeigu
suteiktas)
Transporto priemonė, jos pavadinimas
ir registravimo valstybinis numeris
(jeigu bus prekiaujama iš automobilio
– parduotuvės arba keleiviams vežti
skirtos transporto priemonės)
Prekybos tabako gaminiais vietos
adresas arba automobilio –
parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir
(ar) kaimų pavadinimai
Sandėlio adresas (nurodomas tais
atvejais, kai prekybos tabako
gaminiais vietos ir sandėlio adresai
skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako
gaminiais numatoma keleiviams vežti
skirtose transporto priemonėse)
Kokiu būdu (per atstumą,
elektroninėmis priemonėmis per
kontaktinį centrą arba tiesiogiai)
juridinis asmuo ar užsienio juridinio
asmens filialas norėtų gauti licenciją
Patvirtintu, kad:
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1. juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius
administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų
mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių,
baudų vyksta mokestinis ginčas);
2. nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
3. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo savininkui nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo
teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo
muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau
– Tarnyba) ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už
tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių
pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių
dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar
pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarimo, nutarties, muitinės,
Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip
penkeri metai;
4. juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas užtikrina, kad prekybos vieta, kurioje
ketinama verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir prekybos jais būdas pasirinkti nepažeidžiant
Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 straipsnyje
nustatytų draudimų ir ribojimų.
5. juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įvykdė Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatyme nustatytus reikalavimus.

(parašas)

(vardas, pavardė)

