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BENDRA INFORMACIJA
Didmenine prekyba alkoholio produktais leidžiama verstis tik įmonėms, turinčioms licencijas
verstis didmenine prekyba jais. Licencijas ir jų dublikatus išduoda, papildo, rekvizitus patikslina
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas).
Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos
Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinio asmens filialams (toliau –
įmonė).
Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir
mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos
alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo” (toliau – Taisyklės) reguliuoja didmeninės prekybos
alkoholio produktais licencijavimą. Alkoholio produktų, kuriems taikomos Taisyklės, kodai pagal
Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos
reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo
(OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2013 m. spalio 4 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1001/2013 (OL 2013 L 290, p. 1), yra:
- alkoholinių gėrimų – 2203 00, ex2204, ex2205, ex2206, ex2208;
- nedenatūruoto etilo alkoholio – 2207 10 00, 2208 90 91, 2208 90 99;
- denatūruoto etilo alkoholio – 2207 20 00;
- maistinių alkoholinių tirpalų su kvapiųjų medžiagų priedais – 2103 90 30, 2106 90 20,
3302 10 10, ex3302 10 40, ex3302 10 90;
- nemaistinių alkoholinių tirpalų su kvapiųjų medžiagų priedais – 3302 90 10;
- etilo alkoholio turinčių žaliavų – ex2204 29, 2204 30, ex2205 90, ex2206 00 81, ex2206 00
89, ex2208 20 40, ex2208 20 62, ex2208 20 64, ex2208 20 86, ex2208 20 87, ex2208 20 89, ex2208
30 19, ex2208 30 30, ex2208 30 49, ex2208 30 69, ex2208 30 79, ex2208 30 88, ex2208 40 51,
ex2208 40 91, ex2208 40 99, ex2208 50 19, ex2208 50 99, ex2208 60 19, ex2208 60 99, ex2208 70
90, ex2208 90 19, ex2208 90 38, ex2208 90 71– ex2208 90 78.
Atmintinėje vartojamos sąvokos⃰:
Alkoholio produktų importas - alkoholio produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų
valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybes ir Turkiją.
Alkoholio produktų įvežimas - alkoholio produktų įvežimas į Lietuvos Respubliką (išskyrus
fizinių asmenų įvežamus alkoholio produktus) iš Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos.
Alkoholio produktų eksportas - alkoholio produktų išvežimas iš Lietuvos Respublikos į kitas
valstybes, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybes ir Turkiją.
___________________________________________________________________________
⃰Atmintinėje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme.
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Už licencijų išdavimą, papildymą, rekvizitų patikslinimą ir licencijų dublikatų išdavimą
imama valstybės rinkliava.
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą
(http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita), įmokos kodas 5753.
Duomenis apie sumokėtą rinkliavą Departamentas gauna, naudodamasis mokesčių
inspekcijos duomenų baze, todėl įmonėms pateikti mokėjimo pavedimų nereikia.

Licencijos prašytojui, kuris kreipiasi dėl licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio
produktais įsigijimo, pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimo nereikia (informaciją, ar licencijos prašytojui išduotas maisto
tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas, Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto registrą).
SVARBU: Licencijos turėtojas per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį jo vadovą
(nurodyti naujo vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo
darbo pradžios.

Informacija apie licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktų išdavimą, papildymą,
patikslinimą ir licencijų dublikatų išdavimą pateikta Departamento interneto svetainėje www.ntakd.lt
skyriuje „Paslaugos“/“Viešosios paslaugos“/“Alkoholio produktų didmeninės prekybos licencijų
išdavimas“.

Pagrindiniai teisės aktai, nustatantys licencijų išdavimo sąlygas:
1. Alkoholio kontrolės įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl
Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo”.
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl
konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo”.

5

LICENCIJŲ VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALKOHOLIO
PRODUKTAIS RŪŠYS

Licencijų verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais rūšys

verstis didmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais

Licencijų verstis didmenine prekyba
alkoholio produktais, išskyrus
alkoholinius gėrimus, rūšys

verstis didmenine prekyba
nedenatūruotu etilo alkoholiu

verstis didmenine prekyba
denatūruotu etilo alkoholiu
verstis didmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,
natūralios fermentacijos sidru, kurio
tūrinė etilo alkoholio koncentracija
neviršija 8,5 procento

verstis didmenine prekyba etilo
alkoholio turinčiomis žaliavomis

verstis didmenine prekyba
nemaistiniais alkoholiniais tirpalais
su kvapiųjų medžiagų priedais

verstis didmenine prekyba
maistiniais alkoholiniais tirpalais su
kvapiųjų medžiagų priedais

Licencijos išduodamos neterminuotam laikui
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
IŠDAVIMAS
Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais per
atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis
priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis
priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės
vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės
veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba
alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane,
taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose
šie gėrimai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.
SVARBU: Sandėlis, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, Nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip sandėlis atskirą įėjimą turinti patalpa, izoliuota nuo
kitų patalpų atitvarinėmis konstrukcijomis, atitinkančiomis teisės aktų nustatytus apsaugos
reikalavimus.

Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos įsigijimo, privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, suteikiantį teisę
vykdyti didmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi
duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą 1158 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
DUBLIKATO IŠDAVIMAS
Licencijos turėtojas, praradęs ar sugadinęs licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais, kreipiasi į Departamentą dėl licencijos dublikato išdavimo.
Licencijos turėtojas, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27,
01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu
parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia paraišką išduoti licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais dublikatą, kurioje nurodomi šie duomenys:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data,
priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar
registruotu laišku) jis norėtų jį gauti (Paraiškos pildymo pavyzdys).

Departamentas sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti
neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo
dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildytą ar patikslintą
paraišką).

SVARBU: Jeigu licencija sugadinta, licencijos turėtojas privalo grąžinti Departamentui
sugadintą licenciją.

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
PAPILDYMAS
Licencija gali būti papildyta – joje gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose jos versis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir patalpų
pažymėjimas plane.
Įmonė, norinti papildyti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė
norėtų gauti papildytą licenciją, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat
patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose
šie gėrimai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.
SVARBU: Sandėlis, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, Nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip sandėlis atskirą įėjimą turinti patalpa, izoliuota nuo
kitų patalpų atitvarinėmis konstrukcijomis, atitinkančiomis teisės aktų nustatytus apsaugos
reikalavimus.
Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos papildymo privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, suteikiantį teisę
vykdyti didmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų,
terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per
kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
PATIKSLINIMAS
Licencija gali būti patikslinta:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;
- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;
- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą;
- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
SVARBU: Licencijos turėtojas privalo informuoti Departamentą apie pasikeitusį licencijos
turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą)
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo
įregistravimo.
Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai
Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis
ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per
paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokius licencijoje nurodytus duomenis prašoma patikslinti, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) licencijos turėtojas norėtų gauti patikslintą
licenciją:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės
buveinė, teisinė forma, pavadinimas, keičiamas įmones kodas (suteikiamas naujas kodas), keičiasi
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įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, įmonė reorganizuojama
ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba
pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų
dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar
patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU
NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO
TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 8,5 PROCENTO,
IŠDAVIMAS
Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su
nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės
vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės
veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba
alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane,
taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose
šie gėrimai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.
SVARBU: Sandėlis, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, Nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip sandėlis atskirą įėjimą turinti patalpa, izoliuota nuo
kitų patalpų atitvarinėmis konstrukcijomis, atitinkančiomis teisės aktų nustatytus apsaugos
reikalavimus.
Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos įsigijimo privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, suteikiantį teisę
vykdyti didmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi
duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5
procento, išdavimą - 753 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU
NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO
TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 8,5 PROCENTO,
DUBLIKATO IŠDAVIMAS
Licencijos turėtojas, praradęs ar sugadinęs licenciją verstis didmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio
koncentracija neviršija 8,5 procento, kreipiasi į Departamentą dėl licencijos dublikato išdavimo.
Licencijos turėtojas, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27,
01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu
parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia paraišką išduoti licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus
mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo
alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, dublikatą, kurioje nurodomi šie duomenys:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data,
priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar
registruotu laišku) jis norėtų jį gauti (Paraiškos pildymo pavyzdys).

Departamentas sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti
neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo
dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildytą ar patikslintą
paraišką).

SVARBU: Jeigu licencija sugadinta, licencijos turėtojas privalo grąžinti Departamentui
sugadintą licenciją.

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU
NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO
TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 8,5 PROCENTO,
PAPILDYMAS
Licencija gali būti papildyta – joje gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose jos versis
didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir patalpų
pažymėjimas plane.
Įmonė, norinti papildyti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė
norėtų gauti papildytą licenciją, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat
patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose
šie gėrimai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.
SVARBU: Sandėlis, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, Nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip sandėlis atskirą įėjimą turinti patalpa, izoliuota nuo
kitų patalpų atitvarinėmis konstrukcijomis, atitinkančiomis teisės aktų nustatytus apsaugos
reikalavimus.
Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos papildymo privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, suteikiantį teisę
vykdyti didmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų,
terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per
kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ALUMI, ALAUS MIŠINIAIS SU
NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIO
TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 8,5 PROCENTO,
PATIKSLINIMAS
Licencija gali būti patikslinta:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;
- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;
- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą,
- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
SVARBU: Licencijos turėtojas privalo informuoti Departamentą apie pasikeitusį licencijos
turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą)
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo
įregistravimo.
Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai
Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis
ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per
paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokius licencijoje nurodytus duomenis prašoma patikslinti, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) licencijos turėtojas norėtų gauti patikslintą
licenciją:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
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2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės
buveinė, teisinė forma, pavadinimas, keičiamas įmones kodas (suteikiamas naujas kodas), keičiasi
įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, įmonė reorganizuojama
ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba
pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų
dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar
patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEDENATŪRUOTU ETILO
ALKOHOLIU IŠDAVIMAS
Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu
per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius),
elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar
elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt)
pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės
vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės
veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba
alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane,
taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.
Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos įsigijimo, privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, suteikiantį teisę
vykdyti didmeninę prekybą alkoholio produktais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi
duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotą etilo alkoholį išdavimą 289 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEDENATŪRUOTU ETILO
ALKOHOLIU DUBLIKATO IŠDAVIMAS
Licencijos turėtojas, praradęs ar sugadinęs licenciją verstis didmenine prekyba nedenatūruotu
etilo alkoholiu, kreipiasi į Departamentą dėl licencijos dublikato išdavimo.
Licencijos turėtojas, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27,
01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu
parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia paraišką išduoti licencijos verstis didmenine prekyba
nedenatūruotu etilo alkoholiu dublikatą, kurioje nurodomi šie duomenys:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data,
priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar
registruotu laišku) jis norėtų jį gauti (Paraiškos pildymo pavyzdys).

Departamentas sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti
neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo
dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildytą ar patikslintą
paraišką).

SVARBU: Jeigu licencija sugadinta, licencijos turėtojas privalo grąžinti Departamentui
sugadintą licenciją.

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEDENATŪRUOTU ETILO
ALKOHOLIU PAPILDYMAS
Licencija gali būti papildyta – joje gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose jos versis
didmenine prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų
pažymėjimas plane.
Įmonė, norinti papildyti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė
norėtų gauti papildytą licenciją, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio
produktais ir (ar) kuriuose šie produktai, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat patalpų,
kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.
Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos papildymo privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, suteikiantį teisę
vykdyti didmeninę prekybą alkoholio produktais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų,
terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per
kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEDENATŪRUOTU ETILO
ALKOHOLIU PATIKSLINIMAS
Licencija gali būti patikslinta:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholio
produktais ir (ar) kuriuose šie produktai laikomi, adresus;
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;
- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;
- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą,
- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
SVARBU: Licencijos turėtojas privalo informuoti Departamentą apie pasikeitusį licencijos
turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą)
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo
įregistravimo.
Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai
Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis
ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per
paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokius licencijoje nurodytus duomenis prašoma patikslinti, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) licencijos turėtojas norėtų gauti patikslintą
licenciją:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės
buveinė, teisinė forma, pavadinimas, keičiamas įmones kodas (suteikiamas naujas kodas), keičiasi
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įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, įmonė reorganizuojama
ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba
pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų
dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar
patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA DENATŪRUOTU ETILO
ALKOHOLIU IŠDAVIMAS
Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu per
atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis
priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis
priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės
vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės
veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba
alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane,
taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.

Licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi
duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotą etilo alkoholį išdavimą 289 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA DENATŪRUOTU ETILO
ALKOHOLIU DUBLIKATO IŠDAVIMAS

Licencijos turėtojas, praradęs ar sugadinęs licenciją verstis didmenine prekyba denatūruotu
etilo alkoholiu, kreipiasi į Departamentą dėl licencijos dublikato išdavimo.
Licencijos turėtojas, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27,
01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu
parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia paraišką išduoti licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu
etilo alkoholiu dublikatą, kurioje nurodomi šie duomenys:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data,
priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar
registruotu laišku) jis norėtų jį gauti (Paraiškos pildymo pavyzdys).

Departamentas sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti
neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo
dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildytą ar patikslintą
paraišką).

SVARBU: Jeigu licencija sugadinta, licencijos turėtojas privalo grąžinti Departamentui
sugadintą licenciją.

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA DENATŪRUOTU ETILO ALKOHOLIU
PAPILDYMAS
Licencija gali būti papildyta – joje gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose jos versis
didmenine prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų
pažymėjimas plane.
Įmonė, norinti papildyti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos numerį,
rūšis ir išdavimo data, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti
papildytą licenciją, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar)
kuriuose šie produktai, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie
sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų,
terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per
kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA DENATŪRUOTU ETILO ALKOHOLIU
PATIKSLINIMAS
Licencija gali būti patikslinta:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholio
produktais ir (ar) kuriuose šie produktai laikomi, adresus;
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;
- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;
- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą,
- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
SVARBU: Licencijos turėtojas privalo informuoti Departamentą apie pasikeitusį licencijos
turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą)
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo
įregistravimo.
Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai
Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis
ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per
paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokius licencijoje nurodytus duomenis prašoma patikslinti, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) licencijos turėtojas norėtų gauti patikslintą
licenciją:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės
buveinė, teisinė forma, pavadinimas, keičiamas įmones kodas (suteikiamas naujas kodas), keičiasi
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įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, įmonė reorganizuojama
ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba
pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų
dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar
patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ETILO ALKOHOLIO
TURINČIOMIS ŽALIAVOMIS IŠDAVIMAS
Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis
žaliavomis per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius),
elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar
elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt)
pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės
vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės
veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba
alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane,
taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.
Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos įsigijimo, privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, suteikiantį teisę
vykdyti didmeninę prekybą alkoholio produktais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi
duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis
išdavimą - 289 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ETILO ALKOHOLIO
TURINČIOMIS ŽALIAVOMIS DUBLIKATO IŠDAVIMAS
Licencijos turėtojas, praradęs ar sugadinęs licenciją verstis didmenine prekyba etilo alkoholio
turinčiomis žaliavomis, kreipiasi į Departamentą dėl licencijos dublikato išdavimo.
Licencijos turėtojas, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27,
01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu
parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia paraišką išduoti licenciją verstis didmenine prekyba etilo alkoholio
turinčiomis žaliavomis dublikatą, kurioje nurodomi šie duomenys:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data,
priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar
registruotu laišku) jis norėtų jį gauti (Paraiškos pildymo pavyzdys).

Departamentas sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti
neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo
dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildytą ar patikslintą
paraišką).

SVARBU: Jeigu licencija sugadinta, licencijos turėtojas privalo grąžinti Departamentui
sugadintą licenciją.

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ETILO ALKOHOLIO TURINČIOMIS
ŽALIAVOMIS PAPILDYMAS
Licencija gali būti papildyta – joje gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose jos versis
didmenine prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų
pažymėjimas plane.
Įmonė, norinti papildyti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė
norėtų gauti papildytą licenciją, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio
produktais ir (ar) kuriuose šie produktai, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat patalpų,
kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.

Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos papildymo privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, suteikiantį teisę
vykdyti didmeninę prekybą alkoholio produktais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų,
terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per
kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA ETILO ALKOHOLIO TURINČIOMIS
ŽALIAVOMIS PATIKSLINIMAS
Licencija gali būti patikslinta:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholio
produktais ir (ar) kuriuose šie produktai laikomi, adresus;
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;
- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;
- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą,
- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
SVARBU: Licencijos turėtojas privalo informuoti Departamentą apie pasikeitusį licencijos
turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą)
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo
įregistravimo.
Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai
Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis
ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per
paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokius licencijoje nurodytus duomenis prašoma patikslinti, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) licencijos turėtojas norėtų gauti patikslintą
licenciją:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
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2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės
buveinė, teisinė forma, pavadinimas, keičiamas įmones kodas (suteikiamas naujas kodas), keičiasi
įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, įmonė reorganizuojama
ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba
pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų
dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar
patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEMAISTINIAIS
ALKOHOLINIAIS TIRPALAIS SU KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS IŠDAVIMAS
Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais
tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės
vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės
veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba
alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane,
taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.

Licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi
duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su
kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą - 289 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEMAISTINIAIS
ALKOHOLINIAIS TIRPALAIS SU KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS DUBLIKATO
IŠDAVIMAS
Licencijos turėtojas, praradęs ar sugadinęs licenciją verstis didmenine prekyba nemaistiniais
alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, kreipiasi į Departamentą dėl licencijos
dublikato išdavimo.
Licencijos turėtojas, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27,
01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu
parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia paraišką išduoti licencijos verstis didmenine prekyba
nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais dublikatą, kurioje
nurodomi šie duomenys:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data,
priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar
registruotu laišku) jis norėtų jį gauti (Paraiškos pildymo pavyzdys).

Departamentas sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti
neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo
dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildytą ar patikslintą
paraišką).

SVARBU: Jeigu licencija sugadinta, licencijos turėtojas privalo grąžinti Departamentui
sugadintą licenciją.

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEMAISTINIAIS ALKOHOLINIAIS
TIRPALAIS SU KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS PAPILDYMAS
Licencija gali būti papildyta – joje gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose jos versis
didmenine prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų
pažymėjimas plane.
Įmonė, norinti papildyti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė
norėtų gauti papildytą licenciją, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio
produktais ir (ar) kuriuose šie produktai, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat patalpų,
kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų,
terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per
kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEMAISTINIAIS ALKOHOLINIAIS
TIRPALAIS SU KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS PATIKSLINIMAS
Licencija gali būti patikslinta:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholio
produktais ir (ar) kuriuose šie produktai laikomi, adresus;
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;
- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;
- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą,
- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
SVARBU: Licencijos turėtojas privalo informuoti Departamentą apie pasikeitusį licencijos
turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą)
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo
įregistravimo.
Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai
Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis
ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per
paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokius licencijoje nurodytus duomenis prašoma patikslinti, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) licencijos turėtojas norėtų gauti patikslintą
licenciją:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės
buveinė, teisinė forma, pavadinimas, keičiamas įmones kodas (suteikiamas naujas kodas), keičiasi

35

įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, įmonė reorganizuojama
ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba
pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų
dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar
patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA MAISTINIAIS ALKOHOLINIAIS
TIRPALAIS SU KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS IŠDAVIMAS
Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais
tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), įmonės
vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės
veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba
alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane,
taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.
Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos įsigijimo privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, vykdyti
didmeninę prekybą alkoholio produktais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.
Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi
duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su
kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą - 289 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA MAISTINIAIS ALKOHOLINIAIS
TIRPALAIS SU KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS DUBLIKATO IŠDAVIMAS
Licencijos turėtojas, praradęs ar sugadinęs licenciją verstis didmenine prekyba maistiniais
alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, kreipiasi į Departamentą dėl licencijos
dublikato išdavimo.
Licencijos turėtojas, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27,
01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu
parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia paraišką išduoti licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais
alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais dublikatą, kurioje nurodomi šie
duomenys:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data,
priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar
registruotu laišku) jis norėtų jį gauti (Paraiškos pildymo pavyzdys).

Departamentas sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo priima ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti
neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo
dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildytą ar patikslintą
paraišką).

SVARBU: Jeigu licencija sugadinta, licencijos turėtojas privalo grąžinti Departamentui
sugadintą licenciją.

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA MAISTINIAIS ALKOHOLINIAIS
TIRPALAIS SU KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS PAPILDYMAS
Licencija gali būti papildyta – joje gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose jos versis
didmenine prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, adresai ir patalpų
pažymėjimas plane.
Įmonė, norinti papildyti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai Departamentui (adresu Šv.
Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu
elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą
(www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokiu būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) įmonė
norėtų gauti papildytą licenciją, sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio
produktais ir (ar) kuriuose šie produktai, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat patalpų,
kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris (Paraiškos pildymo pavyzdys).
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose
šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų:
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.
Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos papildymo privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą⃰⃰, suteikiantį teisę
vykdyti didmeninę prekybą alkoholio produktais sandėlyje.
⃰ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo
subjekto registrą).

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų,
terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per
kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 86 Eur.
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LICENCIJOS VERSTIS DIDMENINE PREKYBA MAISTINIAIS ALKOHOLINIAIS
TIRPALAIS SU KVAPIŲJŲ MEDŽIAGŲ PRIEDAIS PATIKSLINIMAS
Licencija gali būti patikslinta:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholio
produktais ir (ar) kuriuose šie produktai laikomi, adresus;
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;
- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;
- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą,
- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
SVARBU: Licencijos turėtojas privalo informuoti Departamentą apie pasikeitusį licencijos
turėtojo pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą licencijos turėtojo kodą (suteiktą naują kodą)
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo
įregistravimo.
Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, per atstumą ar tiesiogiai
Departamentui (adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius), elektroninėmis priemonėmis
ntakd@ntakd.lt (patvirtinus saugiu elektroniniu parašu) ar elektroninėmis priemonėmis per
paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verlovartai.lt) pateikia:
1. Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: įmonės pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi), licencijos
numeris, rūšis ir išdavimo data, kokius licencijoje nurodytus duomenis prašoma patikslinti, kokiu
būdu (tiesiogiai Departamente ar registruotu laišku) licencijos turėtojas norėtų gauti patikslintą
licenciją:
- kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais
gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės teisinę formą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičia licencijoje įmonės pavadinimą;

Paraiškos pildymo pavyzdys

- kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę
identifikuojantys duomenys;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;
Paraiškos pildymo pavyzdys
- kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.
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2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės
buveinė, teisinė forma, pavadinimas, keičiamas įmones kodas (suteikiamas naujas kodas), keičiasi
įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, įmonė reorganizuojama
ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba
pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų
dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar
patikslintus dokumentus).
Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 86 Eur.
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LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS
Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų
įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Taisyklių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintų Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių, kitų teisės aktų, reguliuojančių
prekybos alkoholio produktais tvarką, atsiskaitymą, mokesčių mokėjimą, taip pat sanitarijos ir
privalomųjų higienos ir kokybės reikalavimų.

Licencijos turėtojas gali verstis licencijoje nurodyta veikla ir laikyti licencijoje nurodytus
alkoholio produktus tik toje vietoje, kuri įrašyta į licenciją.
Licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais turėtojai gali šiai veiklai
įsivežti iš kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ar nustatyta tvarka importuoti jų
turimose licencijose nurodytus alkoholio produktus.

Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, Lietuvos
Respublikoje gali juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas juos gaminti arba licencijas verstis
didmenine prekyba jais.

Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gali juos
parduoti licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turėtojams, laivų
valdytojams ir orlaivių savininkams (ar naudotojams), tiekiantiems alkoholinius gėrimus kaip
atsargas savo laivams ar orlaiviams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais, įmonėms,
naudojančioms alkoholinius gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, Ūkio ministerijos nustatyta tvarka
įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms
Lietuvos Respublikoje, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, taip pat
užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų
atstovybėms, akredituotoms Užsienio reikalų ministerijoje.

Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba nedenatūruotu ar denatūruotu
etilo alkoholiu, gali jį parduoti įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba juo, taip
pat teisės aktų nustatyta tvarka – įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams,
naudojantiems nedenatūruotą ar denatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms, medicinos,
veterinarijos reikmėms arba mokslo ir tyrimo darbams.
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Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis
žaliavomis (toliau – žaliavos), gali jas parduoti įmonėms, turinčioms licencijas gaminti alkoholio
produktus, licencijas verstis didmenine prekyba žaliavomis, taip pat įmonėms, naudojančioms sidro,
vynuogių, vaisių ir uogų vyno žaliavas actui gaminti.

Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais
su kvapiųjų medžiagų priedais ar nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų
priedais, gali juos (supilstytus į didesnę kaip 20 mililitrų vienkartinę tarą) parduoti įmonėms,
turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba jais, taip pat įmonėms, naudojančioms šiuos tirpalus
gamybos reikmėms.

Įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, taip pat
leidžiama jų turimose licencijose nurodytus alkoholio produktus parduoti kitų Europos ekonominės
erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams ir eksportuoti.

Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais,
parduodamos juos ūkio subjektams, privalo pateikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
nustatyta tvarka alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus.

Licencijos turėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento pranešimo apie
sandėlio, iš kurio vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir kuriam panaikintas maisto
tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas, išbraukimą iš licencijos paskelbimo
Departamento interneto svetainėje privalo pateikti licenciją Departamentui.

____________________________________________

