
ATMINTINĖ, NORINTIEMS PAPILDYTI ALKOHOLIO PRODUKTŲ, ĮSKAITANT ALKOHOLINIUS GĖRIMUS,, GAMYBOS LICENCIJĄ  

 

Kada gali būti papildoma licencija? 

      Licencija gali būti papildoma:  

- Įsigijus ar išsinuomojus naują sandėlį, kuriame bus laikomi alkoholio produktai ar iš kurių šie produktai realizuojami – nauju sandėlio adresu; 

- Jei įmonė numato gaminti alkoholio produktus kitoje, nei nurodyta licencijoje, vietoje – nauju gamybos vietos adresu; 

- Jei įmonė numato gaminti alkoholio produktus, kurių kodai pagal EB KN neįrašyti į jos turimą licenciją – naujais alkoholinių gėrimų kodais pagal EB KN; 

     

      

. 

    Dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė, norinti papildyti ar  licenciją: 

  Norint licenciją papildyti nauju sandėlio adresu: 

- Paraišką (teikiama per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt), 

 Norint licenciją papildyti nauju gamybos vietos adresu: 
- Paraišką, ((teikiama per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt,),  

- Dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacinius reikalavimus (VMVT direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. 

įsakymas Nr. 408 „Dėl Alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo“). 

PASTABA. Įmonės, kurios per metus pagamina iki 5 000 hektolitrų alaus ar iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno, ir neturi 

galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto 

produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją, ir reikalavimas dėl alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos personalo kvalifikacijos joms netaikomas. 

Norint licenciją papildyti naujais alkoholinių gėrimų kodais pagal EB KN: 

 - Paraišką (teikiama per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt). 

 

 

   Kita aktuali informacija 

- Licencija papildoma  per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti;. 

  - Už licencijos papildymą mokama 53 Eur valstybės rinkliava. (Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188659752) pasirinktą biudžeto 

pajamų surenkamąją sąskaitą (https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai), įmokos kodas 5753.) 

  - Informacija apie papildytas ar patikslintas licencijas skelbiama Departamento internetinėje svetainėje www.ntakd.lrv.lt ir Licencijų informacinėje sistemoje 

(www.licencijavimas.lt) 

 

     
     

    - Informacija apie išduotas licencijas skelbiama Departamento internetinėje svetainėje www.ntakd.lrv.lt ir Licencijų informacinėje sistemoje  
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