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IŠDUOTŲ GALIOJANČIŲ LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA
ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS SKAIČIUS 2003-2014 METAIS
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• Nuo 2003 metų iki 2013 metų savivaldybių išduotų galiojančių
licencijų skaičius padidėjo daugiau kaip 39 procentais.
• 2014 metais licencijų skaičius sumažėjo 226 lyginant su 2013
m. (1 proc.).
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Gyventojų skaičius tenkantis vienai licencijai verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Šiaulių ir
Panevėžio apskrityse
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IŠDUOTŲ GALIOJANČIŲ LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA
TABAKO GAMINIAIS SKAIČIUS 2003-2014 METAIS
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Gyventojų skaičius tenkantis vienai licencijai verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais Šiaulių ir
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Vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais tenkantis
gyventojų skaičius pagal apskritis
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ŠVEDIJA
•

2010 metais Švedijoje buvo 414
alkoholinių gėrimų mažmeninės
prekybos parduotuvių, 508 pristatymo
vietos ir 12618 restoranų. Švedijoje
gyvena 9,1 mln. gyventojų. Vidutiniškai
1 prekybos vieta Švedijoje aptarnauja
672 gyventojus.

NORVEGIJA
•

•
•
•

Norvegijoje yra valstybinis alkoholio prekybos monopolis. Licencijas
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduoda vietos
savivaldos institucijos. Alkoholinių gėrimų parduotuvės vadinamos
Vinmonopolet. Šiose parduotuvėse prekiaujama visais alkoholiniais
gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 4,6
proc., parduotuvių darbo laikas yra labiau ribojamas nei kitų prekybos
vietų − darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., šeštadieniais iki 15 val.
Alumi iki 4,6 proc. prekiaujama maisto supermarketuose.
Kalbant apie licencijas išduotas Vinmonopolet, pažymėtina, kad
2012 m. Osle ir jo priemiesčiuose jų buvo tik 51 (gyventojų apie 0,5
mln., t.y. 1 prekybos vieta „aptarnavo” 10 000 gyventojų).
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Norvegijoje yra išduodamos vieneriems, dviems, trims arba
ketveriems metams, tačiau ne ilgesniam laikotarpiui kaip savivaldybių
tarybų rinkiminis laikotarpis. Išduotos licencijos nėra automatiškai
pratęsiamos (atnaujinamos). Kiekvieną kartą prieš atnaujinant
licencijas, licencijos išdavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygos yra
svarstomos iš naujo.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI, NUSTATANTYS LICENCIJŲ
IŠDAVIMO SĄLYGAS

• 1. Alkoholio kontrolės įstatymas (toliau – AKĮ)
• 2. Tabako kontrolės įstatymas (toliau – TKĮ).
• 3. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais
licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 197
redakcija) (toliau - Alkoholio produktų licencijavimo taisyklės).
• 4. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais
licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450) (toliau –
Tabako licencijavimo taisyklės).
• 5. Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimai,
patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527.
• 6. Savivaldybių tarybų nustatyta licencijų verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarka.

ALKOHOLIO PRODUKTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ
PAKEITIMAI

• Alkoholio produktų licencijavimo taisyklių nauja redakcija (2014-02-26
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 197) priimta
įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos
alkoholio kontrolės įstatymo pataisas.
•

Alkoholio produktų licencijavimo taisyklių pakeitimas (2014 m. rugsėjo
24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1028).

• Alkoholio produktų licencijavimo taisyklių pakeitimas (2014 m. rugsėjo 24
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1029).

Alkoholio kontrolės įstatyme padaryti tokie
pagrindiniai pakeitimai
- įvestos naujos sąvokos:
„Europos
ekonominės
erdvės dalyvės“,
„Europos ekonominės erdvės valstybės“,
- sąvokos „mažmeninės prekybos įmonė“ bei
„viešojo
maitinimo
įmonė“
pakeistos
sąvokomis „mažmeninės prekybos vieta“ ir
„viešojo maitinimo vieta“ (atitinkamai ir
nestacionariosios, stacionariosios mažmeninės
prekybos, viešojo maitinimo įmonės pervadintos
į nestacionariąsias, stacionariąsias mažmeninės
prekybos ir viešojo maitinimo vietas)

NAUJOS NUOSTATOS ALKOHOLIO KONTROLĖS
ĮSTATYME IR ALKOHOLIO PRODUKTŲ
LICENCIJAVIMO TAISYKLĖSE

Paviljonuose, automobilinėse parduotuvėse ir stacionarių
parduotuvių nespecializuotose skyriuose leidžiama
prekiauti gamyklų supilstytais į tarą alumi, alaus mišiniais
su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos
sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
7,5 procento (AKĮ 18 str. 1 d, 2 p.).

NAUJOS NUOSTATOS ALKOHOLIO
KONTROLĖS ĮSTATYME IR ALKOHOLIO
PRODUKTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖSE

Uždrausta nuo 2013-10-26 mažmeninės
prekybos vietose pardavinėti alų, fermentuotus
gėrimus (išskyrus sidrą ir alaus mišinius su
nealkoholiniais gėrimais), alkoholinius kokteilius,
kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra
didesnė kaip 7,5 procento, išpilstytus į didesnę
negu 0,5 litro tarą (išskyrus, kai šie gėrimai
išpilstyti į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę
tarą) (AKĮ 18 str. 4 d. 5 p.).

NAUJOS NUOSTATOS ALKOHOLIO
KONTROLĖS ĮSTATYME IR ALKOHOLIO
PRODUKTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖSE

Nuo 2016 m. sausio 1 d. uždraudžiama
prekiauti gamyklų supilstytais į tarą alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir sidru
stacionarių parduotuvių nespecializuotuose
skyriuose ir degalinėse (AKĮ 18 str. 1 d. 1p.).

NAUJOS NUOSTATOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYME IR
ALKOHOLIO PRODUKTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖSE
• Europos Sąjungos valstybėje narėje ar ELPA valstybėje (išskyrus
Šveicarijos Konfederaciją) įsteigtas juridinis asmuo ar jo filialas turi
teisę gauti vienkartinę licenciją prekiauti alkoholiniais gėrimais

masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse.

• Nuo 2014 m. liepos 1 d. Europos juridinis asmenys ir jų filialai turi
teisę įsigyti sezoninės ir neterminuotos licencijas verstis
mažmenine prekyba (AKĮ Nr. XII -934).

NAUJOS NUOSTATOS ALKOHOLIO PRODUKTŲ LICENCIJAVIMO
TAISYKLĖSE

Įteisintas elektroninių licencijų išdavimas, licencijų
prašytojams suteikiama galimybė pateikti dokumentus
licencijoms gauti, papildyti ar patikslinti ir elektroninėmis
priemonėmis.

NAUJOS NUOSTATOS ALKOHOLIO PRODUKTŲ LICENCIJAVIMO
TAISYKLĖSE

• Papildytos licencijų rūšys:
• -

verstis

mažmenine

prekyba

alumi,

alaus

mišiniais

su

nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė

etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento;
• - verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė
etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio,
poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu.
• Patikslinti sezoninių licencijų pavadinimai.

NAUJOS NUOSTATOS ALKOHOLIO PRODUKTŲ LICENCIJAVIMO
TAISYKLĖSE

• Nustatyta, kad įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba
alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 8,5 procento, tais atvejais, kai šiais gėrimais
prekiaujama paviljonuose, automobilinėse parduotuvėse ir
stacionarių
parduotuvių
nespecializuotose
skyriuose,
nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba minėtais
alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
viršija 7,5 procento (Nutarimo 2.2.3 p.)
• Nustatytos licencijų išdavimo sąlygos (Alkoholio produktų
licencijavimo taisyklių IV skyrius) pagal licencijų rūšis.

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI
•

•

Alkoholio licencijavimo taisyklių 7
p. nustatyta, kad savivaldybės
vykdomoji
institucija,
gavusi
licencijos
prašytojo
paraišką
išduoti licenciją ir siekdama
nustatyti, ar yra AKĮ nustatytų
aplinkybių, dėl kurių įmonei
negalėtų būti išduota licencija
(išskyrus
Alkoholio
prekybos
licencijavimo taisyklių 3.9–3.13 p.
nurodytas
licencijas),
raštu
(elektroninėmis priemonėmis ar
laišku) KREIPIASI į:
Informacija turi būti pateikta per 5
darbo dienas (2014-09-24 LRV
nutarimas Nr.1028).

•

1. valstybinę mokesčių inspekciją
(2014-09-24 LRV nutarimas
Nr.1028)

•

2. Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos teritorinį skyrių

•

3. teritorinę muitinę

•

4. Informatikos ir ryšių
departamentą prie LR vidaus
reikalų ministerijos

•

5. Valstybinę maisto ir
veterinarijos tarnybą

•

6. Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentą (Alkoholio
licencijavimo taisyklių 8 p.)

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• Savivaldybės vykdomoji institucija patikrina:
• 1. Ar licencijos prašytojui išduotas Maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
• 2. Licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius
duomenis Juridinių asmenų registre;
• Nauja: Europos juridinio asmens ar jo filialo
įregistravimo faktą Europos Sąjungos valstybės narės
juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje,
o jeigu jo nėra ar duomenys nepakankami - per Vidaus
rinkos informacinę sistemą:

• http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/registers/index_lt.htm

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• Nauja: Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kurie
kreipiasi gauti licencijas, turi pateikti valstybės, kurioje
jie įsisteigę, kompetentingos institucijos išduotą
dokumentą, patvirtinantį, kad jiems taip pat jų vadovams
nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl
bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties
dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų
kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą,
gabenimą, pardavimą, alkoholinių gėrimų be banderolių
neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą Alkoholio
produktų licencijavimo taisyklių 23.4 p. (LRV 2014 m.
rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1028)

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• Nauja. Jeigu licenciją išdavusiai institucijai kyla pagrįstų abejonių,
ar licenciją turinčiai įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui
arba jo vadovui ar kitiems darbuotojams nėra įsiteisėjusių
apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo,
įsiteisėjusių teismo nutarimų, nutarčių dėl nuobaudos skyrimo už
alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių
neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio
produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ji kreipiasi į
Informatikos ir ryšių departamentą prašydama pateikti
informaciją (Alkoholio licencijavimo taisyklių 11 p.)

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• SVARBU tinkamai įvertinti iš VMVT išduotą Maisto
tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI
• Kavinių užkandinių veikla“,
leidžiamas produktų grupių
asortimentas – „Viešojo
maitinimo patiekalai

• „Kavinių užkandinių veikla
(sezoninė)“

• Maisto tvarkymo subjekto
patvirtinimo pažymėjimas
išduotas įmonės padaliniui –
parduotuvei

• licencija tokiai įmonei negali
būti išduodama

• įmonei gali būti išduodama
tik
licencija
verstis
mažmenine
prekyba
kurortinio, poilsio ir turizmo
sezonų metu
• Įmonės veiklos rūšis gali
būti tik prekyba

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• SVARBU,

kad
leidžiamų
parduoti alkoholinių gėrimų
grupės
licencijoje
būtų
nurodytos tiksliai taip kaip yra
nustatyta Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2002 m.
rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329
patvirtintose Alkoholinių gėrimų
grupėse, pogrupiuose ir (ar)
kategorijose

•
•
•
•
•

Alus
Vynas
Fermentuoti gėrimai
Spiritiniai gėrimai
Alkoholiniai
kokteiliai

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• Svarbu licencijoje tinkamai nurodyti leidžiamų parduoti alkoholinių
gėrimų tūrinę etilo alkoholio koncentraciją:
• - leidžiamų parduoti alkoholinių gėrimų tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neturi viršyti licencijos rūšies pavadinime nurodytos
tūrinės etilo alkoholio koncentracijos;
• - tais atvejais, kai įmonė pageidauja prekiauti pilstomais alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios
fermentacijos sidru masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse,
licencijose nurodoma, kad maksimali tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neturi viršyti 6 procentų (Alkoholio licencijavimo
taisyklių 13.4 p.)

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• Vienkartinės
licencijos gali būti
išduodamos tik

• įmonėms, turinčioms
licencijas verstis mažmenine
prekyba atitinkamų grupių
alkoholiniais gėrimais
• įmonėms, turinčioms
licencijas verstis sezonine
mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais
kurortinio, poilsio ir turizmo
sezonų laikotarpiu
•

Europos juridiniams asmenims
ir jų filialams, turintiems teisę
verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Neteisinga

Teisinga

Vienkartinėje licencijoje verstis
mažmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais ir natūralios fermentacijos
sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija
6 procentų, masiniuose
renginiuose ir mugėse nurodoma,
kad leidžiamų parduoti alkoholinių
gėrimų maksimali tūrinė etilo
alkoholio koncentracija yra 8,5
procento.

Vienkartinėje licencijoje verstis
mažmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais ir natūralios fermentacijos
sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija
6 procentų, masiniuose
renginiuose ir mugėse nurodoma,
kad leidžiamų parduoti alkoholinių
gėrimų maksimali tūrinė etilo
alkoholio koncentracija yra 6
procentai

REKOMENDUOJAME
• Išduodant vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba
natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose
rekomenduojame nurodyti, kad galima prekiauti pilstomais tik alumi,
alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios
fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 6 procentų (AKĮ 18 str. 4 d. 1 p.)

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• Išduodant vienkartines licencijas prekybai alkoholiniais
gėrimais svarbu tinkamai įvertinti renginių vietą
atsižvelgiant į AKĮ 18 str. 3 d., ar renginiai vyks ne mokyklų,
universitetų, kolegijų stadionuose, sporto ar aktų salėse ar kitose sveikatos
priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose), taip pat prie šių įstaigų ir
maldos namų atstumu, kurį nustato savivaldybės taryba, suderinusi
atitinkamai su šių įstaigų vadovais ir religinėmis bendruomenėmis

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IŠDAVIMAS.
PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip
renginio trukmės laikui
• Išduodant vienkartines licencijas būtina atsižvelgti į tai,
kokiai veiklai išduotą licenciją įmonė jau turi – prekybai
ar viešajam maitinimui. Atitinkamai tokiai veiklai turėtų
būti išduota ir vienkartinė licencija.
•

Jei pagrindinėje įmonės turimoje licencijoje nurodyta
veiklos rūšis – viešasis maitinimas, tai:
Neteisinga

Teisinga

Vienkartinėje licencijoje verstis
mažmenine prekyba natūralios
fermentacijos alkoholiniais
gėrimais, kurių tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 13
procentų, parodose nurodyti
veiklos rūšį -prekyba, alkoholinių
gėrimų pardavimo būdas - vartoti
vietoje ir išsinešti

Vienkartinėje
licencijoje
verstis
mažmenine
prekyba
natūralios
fermentacijos alkoholiniais gėrimais,
kurių
tūrinė
etilo
alkoholio
koncentracija neviršija 13 procentų,
parodose nurodyti veiklos rūšis –
viešasis maitinimas, alkoholinių
gėrimų pardavimo būdas - vartoti
vietoje ir išsinešti.

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS PAPILDYMAS

• Licencija verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais
gėrimais gali būti papildyta,
kai įmonė:
•

•

•
•
•
•
•

- pakeičia arba papildo sandėlių,
kuriuose laikomi ir iš kurių
skirstomi alkoholiniai gėrimai,
adresus;
- pakeičia arba papildo orlaivių
pavadinimus ir registravimo
numerius;
- pakeičia prekybos alkoholiniais
gėrimais laiką;
- prekybos vietos pavadinimą ar
adresą;
- pakeičia viešbučių kambarių,
kuriuose įrengti minibarai,
numerius;
- įrengia viešbučio kambariuose
minibarus.

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS PATIKSLINIMAS

• Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali
būti patikslinta, kai :
•
•
•
•
•
•

•

- įmonė prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai,
adresus;
- įmonė prašo išbraukti viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai,
numerius;
- įmonė prašo išbraukti automobilini parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir
registravimo numerius;
- įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
- keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu
nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys,
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje
nurodyti duomenys;
- keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.

LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

• Svarbu
• Įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas) licencijoje
negali būti tikslinama.

• Kartą išduotos licencijos blankas nekeičiamas, visi vėlesni
papildymai daromi jame (įskaitomai išbraukiant keičiamą rekvizitą ir
įrašant naują). Papildymai galimi ir išduodant licencijos priedus.

SVARBU
Jeigu įmonė verčiasi mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tame
pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo
padaliniuose (pvz. dviejose salėse, dviejuose aukštuose), kurie
aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, jai
išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje
Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos
aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar
viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami
alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija.
Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos
aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma
mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos
išduodamos kiekvienos rūšies veiklai.

PRANEŠIMAI APIE LICENCIJAS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA
ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
• Savivaldybės vykdomoji institucija, išdavusi licenciją, sustabdžiusi
jos galiojimą, panaikinusi jos galiojimo sustabdymą, panaikinusi
licencijos galiojimą, papildžiusi (kai keičiamas prekybos vietos
adresas) ar patikslinusi (kai keičiami licencijos turėtojo rekvizitai)
licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, skelbia
apie tai SAVO INTERNETO SVETAINĖJE.
• Pareiga skelbti informaciją interneto svetainėje nustatyta ir Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija).

Siūlymai

Licencijos panaikinimas
įmonės likvidavimo
ir išregistravimo atveju

“Parodos” sąvokos
nustatymas

Licencijos galiojimo
sustabdymas, kai įmonė
veiklos laikinai
nevykdo

Alkoholio kontrolės įstatymo
pakeitimo projekto nuostatos
•
•
•

Teisės aktų informacinė sistemoje (TAIS) projektai Nr. 14-9783, 14-9784 (2)
1. Firminės gamybos įmonės, mugės, parodos sąvokos.
2. Atsisakoma pareigos savivaldybės tarybai tvirtinti licencijų išdavimo

.

tvarką

•
•
•
•

•

3. Reikalavimai asmenims, norintiems įsigyti licencijas (AKĮ projektas III
skyrius).
4. Licencijos galiojimo panaikinimas, kai įmonė išregistruota iš JAR.
5. Licencijos galiojimo sustabdymas, kai įmonė laikinai nevykdo veiklos.
6. Sutikime vykdyti mažmeninę prekybą daugiabučiame name nurodomas
prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ir licencijos prašytojo veiklos rūšis,
gyventojų balsų dauguma nustatoma pagal LR Civilinio kodekso 4.85 str.
7. Siūloma atsisakyti mažmeninės prekybos alkoholinių gėrimų taisyklių.

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO
PAKEITIMAI
• 2014 m. gegužės 15 d. (įsigaliojo 2014 m. liepos 1 d.)
priimtame LR tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11
straipsnio pakeitimo įstatyme Nr. XII-887 nustatyta:
• - licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
gali gauti Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse
įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos ir jų
filialai;
• - atsisakyta sezoninių licencijų.

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS
IŠDAVIMAS. PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• Licencijų verstis
mažmenine prekyba
tabako gaminiais rūšys

• licencija verstis
mažmenine prekyba
tabako gaminiais;
• licencija verstis
mažmenine prekyba
tabako gaminiais
kurortinį, poilsio ir
turizmo sezoną
(TKĮ Nr. XII-887
įsigaliojo 2014-07-01)

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS
IŠDAVIMAS. PAGRINDINIAI ASPEKTAI

• SVARBU
• Jeigu įmonė, kuri ketina verstis mažmenine prekyba
tabako gaminiais automobilinėje parduotuvėje, pateiktoje
paraiškoje nenurodo transporto priemonės pavadinimo,
transporto priemonės registravimo valstybinio numerio, ar
tikslaus maršruto, kuriuo planuojama vežioti prekes,
reikalinga kreiptis į ūkio subjektą dėl šios informacijos
patikslinimo.

LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO
GAMINIAIS PATIKSLINIMAS

• Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti
PATIKSLINTA, kai:
•
•

•
•

•

- pakeičiamas licenciją turinčios įmonės pavadinimas arba teisinė forma ar
buveinė;
- teisės aktų nustatyta tvarka įmonei suteikiamas naujas įmonės kodas
(jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys) arba keičiasi kiti
tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai;
- įmonė reorganizuojama ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
- numatomos papildomos arba keičiamos tabako gaminių prekybos vietos
arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose
laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių
aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas
nenumatytas.

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS
IŠDAVIMAS. PAGRINDINIAI ASPEKTAI
• Jeigu įmonė numato verstis
mažmenine prekyba tabako
gaminiais
keliose
tabako
gaminių prekybos vietose,
esančiose tuo pačiu adresu,
jai išduodama viena licencija
verstis mažmenine prekyba
tabako gaminiais visose tuo
pačiu
adresu
esančiose
prekybos
vietose
(tokioje
licencijoje turi būti nurodyta
kiekviena tuo pačiu adresu
esanti
tabako
gaminių
prekybos vieta).

• NTAKD rekomenduoja
apie šias sąlygas įspėti
įmonę,
įsigyjančią
licenciją, kadangi NTAKD
darbo praktikoje yra buvę
atvejų, kai prekiaujama
keliose prekybos tabako
gaminiais vietose, tačiau
jos nebūna įrašytos į
licenciją.

LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS
IŠDAVIMAS. PAGRINDINIAI ASPEKTAI
• Jeigu įmonė numato verstis
mažmenine prekyba tabako
gaminiais
keliose
tabako
gaminių prekybos vietose,
esančiose skirtingais adresais,
jai
išduodamos
atskiros
kiekvienam adresui licencijos.

•

Jeigu įmonė numato verstis
mažmenine
prekyba
tabako
gaminiais keliose keleiviams vežti
skirtose transporto priemonėse, jai
išduodama viena licencija verstis
mažmenine
prekyba
tabako
gaminiais visose keleiviams vežti
skirtose transporto priemonėse
(tokioje
licencijoje
turi
būti
nurodyta kiekviena keleiviams
vežti skirta transporto priemonė,
jos
pavadinimas
(jeigu
pavadinimas
suteiktas)
ir
transporto priemonės registravimo
valstybinis numeris).

Tabako kontrolės įstatymo
pakeitimo projekto nuostatos
• LRS teisės aktų informacinė sistemoje (TAIS) projektai Nr. 1410857, 14-10856.
• Licencijų išdavimo modelio “D” taikymas. Veiklos pradžia, įmonės
duomenų patikrinimas, licencijos galiojimo sustabdymas,
panaikinimas.
• Dokumento apie įmonės patikimumą pateikimas iš Europos
ekonominės erdvės susitarimo dalyvės kompetentingos institucijos.
• Keičiamas licencijos neišdavimo (dėl įmonės ar jos vadovo
nepatikimumo) terminas – atsisakoma nuostatos, kad licencija
apskritai neišduodama, o nustatomas 5 metų neišdavimo terminas.
• Reikalavimai asmenims, norintiems įsigyti licencijas.
•

Ačiū už dėmesį

violeta.verseckiene@ntakd.lt

