PATVIRTINTA
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus
2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. T1-98

SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ VEIKLOS IŠDUODANT LICENCIJAS VERSTIS MAŽMENINE
PREKYBA TABAKO GAMINIAIS TIPINIAI VERTINIMO KRITERIJAI

Teisės aktų žymėjimas:
1. Taisyklės – Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450.
2. TKĮ – Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas.

Eil. Nr.

Kriterijai

1

Licencijos išduotos, patikslintos, licencijų galiojimas
sustabdytas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų
galiojimas panaikintas naudojantis Licencijų informacine
sistema
Iš valstybės institucijų surinkta licencijų išdavimui reikalinga
informacija
Patikrintas licencijos prašytojų atitikimas keliamiems
reikalavimams
Licencijos išduotos licencijos prašytojams neturint mokestinės
nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui,

2
3
4

Pastabos
Pagal Taisyklių 5 p., 10.4 p.

Pagal Taisyklių 11.1 p. – 11.5 p.
Pagal Taisyklių 10.1.5 p.
Pagal TKĮ 11 str. 2 d. 1, 2 p., Taisyklių
11.1, 11.2 p.

Atžymos
(įvykdyta/neįvykdyta)

2

5

6
7

savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus
mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija
(išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas
atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba
dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas)
ir nesant skolingiems Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetui
Licencijos išduotos licencijos prašytojų ar jų vadovų atžvilgiu
nesant įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl
bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties,
įsiteisėjusio atitinkamo muitinės, Valstybinės mokesčių
inspekcijos, policijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos (toliau – Tarnyba) ar Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už
tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių
pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą,
laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių
juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be
specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar
pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio,
teismo nutarimo, nutarties, muitinės, Valstybinės mokesčių
inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl bausmės ar
nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip
penkeri metai
Licencijose verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
nurodyti visi reikalaujami rekvizitai
Išduota viena licencija ir licencijoje nurodyta kiekviena tuo
pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta, jeigu licencijos

Pagal TKĮ 11 str. 2 d. 3 p., Taisyklių
11.3, 11.4 p.

Pagal Taisyklių 7.1 p. – 7.8 p.
Pagal Taisyklių 20 p.

3

8

9

10

11

prašytojas numatė verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu
adresu
Išduotos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis Pagal Taisyklių 21 p.
mažmenine prekyba tabako gaminiais, jeigu licencijos
prašytojas numatė verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais
adresais
Saugomi pateikti licencijų prašytojų pranešimai ir kiti su Pagal Taisyklių 10.5 p.
licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą
licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo
panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu, licencijos
galiojimo panaikinimu susiję dokumentai
Registruojamos išduotos, patikslintos licencijos, įspėjimai apie Pagal Taisyklių 10.2 p.
galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo
panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų
galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijų galiojimo
panaikinimą nustatytos formos žurnale
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Pagal Taisyklių 26, 26.2, 26.4 p., 28 –
patikslintos tik nustatytais atvejais ir tvarka
30 p.

