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KAS TURI TEISĘ PARDUOTI ALKOHOLINIUS 

GĖRIMUS REPREZENTACINĖMS REIKMĖMS?

 įmonės, turinčios licenciją verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais;

 įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų
filialai Lietuvos Respublikoje, turinčios licenciją verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

 įmonės, turinčios licenciją gaminti alkoholinius
gėrimus.

Dėmesio!!! Ūkio subjektai parduodantys alkoholinius
gėrimus reprezentacinėms reikmėms privalo turėti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotą licenciją verstis alkoholinių gėrimų prekyba ar
gamyba.



ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO 

REPREZENTACINĖMS REIKMĖMS TVARKA

Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos

juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių

asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje

reprezentacinėms reikmėms taisyklės, patvirtintos

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės

6 d. įsakymu Nr. 4-175 (Dėmesio žiūrėti aktualią

redakciją).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233152/XuqwZxINnZ


KAS TURI TEISĘ ĮSIGYTI ALKOHOLINIUS 

GĖRIMUS REPREZENTACINĖMS REIKMĖMS?

1. Ūkio subjektai, neturintys Lietuvos Respublikoje

galiojančių licencijų verstis didmenine ar

mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.



KAS TURI TEISĘ ĮSIGYTI ALKOHOLINIUS 
GĖRIMUS REPREZENTACINĖMS REIKMĖMS?

2. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine ar

mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais,

Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms

iš įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine

prekyba alkoholiniais gėrimais gali įsigyti tik tų

grupių alkoholinius gėrimus, kuriais prekiauti jiems

nesuteikia teisės jų turimos licencijos.



Jeigu įmonė turi licenciją verstis didmenine

prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais

gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio

tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5

proc., jai leidžiama reprezentacinėms

reikmėms iš licencijas verstis mažmenine

prekyba alkoholiniais gėrimais turinčių įmonių

įsigyti kitus alkoholinius gėrimus, nei leidžia

prekiauti jos licencija.



SVARBU!!!

1. Departamento svetainėje www.ntakd.lrv.lt adresu
„Paslaugos / Ataskaitų formos“ pateikta „Pažyma
apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų
įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos
Respublikoje organizuojamas parodas ir
reprezentacinius renginius“ pildoma tik atvejais kai
alkoholiniai gėrimai laikinai įvežami į Lietuvos
Respubliką, juos reprezentuoti, demonstruoti, pristatyti
vykstančiose parodose ar kituose reprezentaciniuose
renginiuose.

2. Ūkio subjektai alkoholinius gėrimus
reprezentacinėms reikmėms gali įsigyti tik iš Lietuvos
Respublikos įmonių.

http://www.ntakd.lrv.lt/

