
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• reikalingas ūkio subjektui, norinčiam Lietuvos Respublikoje pirkti 
nedenatūruoto etilo alkoholio (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 
10 00, 2208 90 91, 2208 90 99) ir jį naudoti gamybos, techninėms reikmėms ar 
mokslo ir tyrimo darbams

Leidimas pirkti nedenatūruoto 
etilo alkoholio

• reikalingas ūkio subjektui, norinčiam Lietuvos Respublikoje pirkti ir naudoti 
denatūruotą etilo alkoholį (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 20 
00) gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams

Leidimas pirkti ir naudoti 
denatūruotą etilo alkoholį

• reikalingas ūkio subjektui, norinčiam Lietuvos Respublikoje gamybos, 
techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams naudoti savo pagamintą ar 
ne Lietuvos Respublikoje pirktą denatūruotą etilo alkoholį (kodas pagal 
Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 20 00)

Leidimas naudoti denatūruotą 
etilo alkoholį

Leidimai pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį 

Kokioms reikmėms gali būti naudojamas pagal šiuos leidimus įsigytas etilo alkoholis?  
 

• Gamybos reikmėms (etilo alkoholis naudojamas kaip sudėtinė gaminamo produkto dalis). 

• Techninėms reikmėms (techninėms reikmėms gamybos proceso metu). 

• Mokslo ir tyrimo darbams (mokslo, švietimo, kultūros įstaigoms, įmonių laboratorijoms). 

Kokiu būdu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui galima pateikti dokumentus, 

norint gauti leidimą? 
 

• Elektroninę paraišką – Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt). 

• Popierinę paraišką – tiesiogiai arba paštu, adresu Šv. Stepono g. 27A, 01312 Vilnius. 

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti leidimą? 
 

• Nustatytos formos paraišką; 

• Numatomos gaminti produkcijos techninius dokumentus (jeigu etilo alkoholis bus naudojamas gamybos reikmėms); 

• Skaičiavimus, pagrindžiančius paraiškoje nurodytą etilo alkoholio kiekį; 
• Ūkio subjekto vadovo įsakymą (potvarkį), kuriame nustatyta etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir 

naudojimo ūkio subjekte tvarka. 
 

Pastaba. Valstybės rinkliavos mokėjimo nurodymo kopijos pateikti nereikia, nes duomenis apie sumokėtą rinkliavą 

Departamentas gauna naudodamasis VMI duomenų baze.  

Kiek laiko galioja leidimas? 

 

Leidimas išduodamas kalendoriniams metams. 
Jei leidimas išduodamas kalendoriniams 

metams jau prasidėjus – galioja nuo išdavimo 

dienos iki kalendorinių metų paskutinės dienos. 

Per kiek laiko išduodamas leidimas? 

 

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 15 
darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai 

užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui 

išduoti, gavimo. 

Kur mokama valstybės rinkliava? 

 

Valstybės rinkliava mokama į pasirinktą 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 

188659752) biudžeto pajamų surenkamąją 

sąskaitą. Įmokos kodas 5753. 

 

Valstybės rinkliavos dydžiai: 

 Leidimo pirkti nedenatūruoto etilo 

alkoholio išdavimas – 57 Eur; 

 Leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą 

etilo alkoholį išdavimas – 86 Eur; 

 Leidimo naudoti denatūruotą etilo 

alkoholį išdavimas – 86 Eur. 

Informacija apie išduotus leidimus 

pateikiama 

Licencijų informacinėje sistemoje  

(www. licencijavimas.lt). 

https://medis.ntakd.lt/alkoholio-produktai/etilo-alkoholis/leidimu-isdavimas/leidimo-pirkti-nedenaturuoto-etilo-alkoholio-isdavimas/
https://medis.ntakd.lt/alkoholio-produktai/etilo-alkoholis/leidimu-isdavimas/leidimo-pirkti-ir-naudoti-denaturuota-etilo-alkoholi-isdavimas/
https://medis.ntakd.lt/alkoholio-produktai/etilo-alkoholis/leidimu-isdavimas/leidimo-naudoti-denaturuota-etilo-alkoholi-isdavimas/
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Licencijavimas/Atmintines/EVV%20skaidres.pdf
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Licencijavimas/Atmintines/EVV%20skaidres.pdf
http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas
http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/leidimai-pirkti-ir-ar-naudoti-etilo-alkoholi
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Licencijavimas/Atmintines/Reikalavimai%20dokumentams.pdf
https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai
https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai
https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

