
ATMINTINĖ, NORINTIEMS PATIKSLINTI LICENCIJĄ VERSTIS TABAKO GAMINIŲ IR SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ 

GAMYBA 

 

Kada gali būti patikslinta licencija? 

- Naujai numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kodais ir pavadinimais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą; 

- Papildomais tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių, kuriuose šie gaminiai laikomi, adresais ir patalpų pažymėjimu plane 

- Papildomais gamybos vietos adresais; 

- Kai iš licencijos norima išbraukti tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi, adresus  

ir patalpų pažymėjimus plane; 

- Kai iš licencijos norima išbraukti gamybos vietos adresą. 

 

 
   Dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė, norinti patikslinti licenciją: 

Naujai numatomų gaminti tabako gaminių kodais ir pavadinimais pagal EB KN: 

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

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kokybės rodikliai atitinka 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius. 

Papildomais tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių adresais ir patalpų pažymėjimu plane: 

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

Tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, dokumentų – 

patalpų plano ir pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių  matavimų bylos – kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba 

jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma. 

Papildomais gamybos vietos adresais: 

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

Kai iš licencijos norima išbraukti gamybos vietos ar sandėlio, kuriame buvo laikomi tabako gaminiai, susiję gaminiai, adresą ir patalpos 

pažymėjimą plane, adresą: 

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

 

 

 

 Kita aktuali informacija  

            Licencija patikslinama  ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti. 

1. Už licencijos ipatikslinimą mokama 51 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.) 

2. Informacija apie patikslintas licencijas skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt) 
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