A T M I N T I N Ė NORINTIEMS ĮSIGYTI LICENCIJĄ VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU
NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO
KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 8,5 PROCENTO
Kam gali būti išduota licencija?
Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinio
asmens filialams (toliau –įmonė).
Ką turi turėti įmonė, norinti įsigyti licenciją?
Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlis – atskirą
įėjimą turinti nuo kitų patalpų konstrukcijomis atitverta
1. Įmonė privalo turėti alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlį:
patalpa arba Lietuvos Respublikoje esančio akcizais
• sandėlis turi atitikti nustatytus reikalavimus;
apmokestinamų
prekių
sandėlio
patalpa,
kurios
• sandėlis gali priklausyti nuosavybės teise, sandėlį galima nuomotis, subnuomotis ir kt;
Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip sandėliai ir
• sandėlis gali būti akcizinis arba ne;
kuriose vykdoma alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
• patalpos, kurioje bus vykdoma veikla, paskirtis turi būti „sandėlis“;
• jeigu sandėlis ne akcizinis, privalo turėti atskirą įėjimą.
2. Įmonė privalo būti registruota kaip maisto tvarkymo subjektas, vykdantis didmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais pasirinktame (-uose) sandėlyje (-iuose).

Kokius dokumentus turi pateikti įmonė, norinti gauti licenciją?
1. Paraišką (teikiama per atstumą ar tiesiogiai Departamentui arba per Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt).
2. Sandėlio, iš kurio bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir kuriame šie gėrimai bus laikomi, dokumentus:
2.1. patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo
žyma;
2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens
parašu ir tikrumo žyma.
Nuoroda į administracinę paslaugą: https://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/alkoholio-produktu-didmenines-prekybos-licencijos

Per kiek laiko išduodama licencija?
Licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų
dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

Licencija išduodama neterminuotam laikui.

Kokia valstybės rinkliava už licencijos išdavimą?
Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 753 Eur.
(Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(įmonės kodas 188659752) pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-irimoku-kodai), įmokos kodas 5753 (mokėjimo pavedimo pateikti nereikia).

Informacija apie išduotas licencijas pateikiama Licencijų informacinėje sistemoje (www.
licencijavimas.lt)

