ATMINTINĖ, NORINTIEMS GAUTI LICENCIJĄ VERSTIS TABAKO GAMINIŲ IR SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ GAMYBA

Kam gali būti išduota licencija?
Licencija gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams (toliau – įmonės), jeigu jie
atitinka Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Licencija verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba suteikia teisę gaminti:
-

Cigarus, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais , cigariles ir cigaretes su tabaku arba tabako pakaitalais –(kodai pagal EB KN 2402 10 002402 90 00),
Kitą perdirbtą tabaką ir perdirbtus tabako pakaitalus; „homogenizuotą“ arba „regeneruotą“ tabaką, tabako ekstraktus ir esencijas –(kodai
pagal EB KN 2403 11-2403 99 90),
Elektroninių cigarečių kapsules ir pildomąsias talpyklas – (kodai pagal EB KN 3824 99 56, 3824 99 57),
Elektronines cigaretes – kodas pagal EB KN 8543 70 70, įskaitant ir naujoviškus tabako gaminius.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė, norinti gauti licenciją:
-

Paraišką, (teikiama per atstumą, pasirašius kvalifikuotu el. parašu arba tiesiogiai Departamentui),
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kokybės rodikliai atitinka
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius.
Tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, dokumentų –
patalpų plano iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų
bylos – kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
Kita aktuali informacija

1. Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti.
2. Licencija išduodama neterminuotam laikui.
3. Informacija apie išduotas licencijas skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt)
4. Iki 2021 m. balandžio 30 d. išduotų licencijų verstis tabako gaminių gamyba rūšis nuo 2021 m. gegužės 1 d. pakeičiama į licenciją verstis tabako
gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba.

