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RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės
paslaugos kodas

2.

Administracinės
paslaugos versija

1

3.

Administracinės
paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų
išdavimas.

4.

Administracinės
paslaugos apibūdinimas

Licencijos dublikatas išduodamas, jeigu licencijos originalas
prarandamas ar sugadinamas.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr.
11-281).
Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio
7 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako
gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1799).
Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu
Nr. T1-174 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais
licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 521484);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d.
nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir
šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
(Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285).

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Licencijai gauti pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška.
2. Vietos spaudoje išspausdintas skelbimas apie prarastą licenciją
(tais atvejais, kai licencija prarandama). Skelbime turi būti
nurodyti šie duomenys:
licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;
įmonės, praradusios licenciją, pavadinimas, teisinė forma, kodas
ir buveinė;
prarastos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

5.

6.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
3. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas,
patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama,
priėmus sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo).

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)
Administracinės
paslaugos teikėjas

Administracinės
paslaugos vadovas
Administracinės
paslaugos
suteikimo
trukmė
Administracinės
paslaugos
suteikimo
kaina (jeigu paslauga
teikiama atlygintinai)

-

Vanda Galdikienė
Teisės ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė
tel. 8 (448) 73 216,
el. p. v.galdikiene@rietavas.lt
Vytautas Dičiūnas
Savivaldybės administracijos direktorius
tel. 8 (448) 73 202, el. p. a.direktorius@rietavas.lt
Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas.

Už licencijos dublikato išdavimą nustatyta valstybės rinkliava 300 Lt.
(Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),
gavėjo bankas AB „Swedbank“,
sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,
įmokos kodas 52474,
įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis
mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą.
Prašymo forma, pildymo Paraiška.
pavyzdys,
prašymo Paraiškoje turi būti nurodomi šie duomenys:
turinys
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono
numeris ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
2. įmonės steigėjų ir vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai;
jeigu įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio
asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;
3. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
4. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą.
Administracinės
Informacinis lygis
paslaugos
teikimo
ypatumai
Informacinės ir ryšių Paslauga yra galutinė.
technologijos,
naudojamos
teikiant
administracinę paslaugą
Administracinių paslaugų Bylos indeksas 11.2
teikimo dokumentų
įtraukimas į apskaitą
pagal institucijoje
nustatytą dokumentų
valdymo tvarką

Eil.
Nr.
16.

Pavadinimas
Administracinės
paslaugos teikimo
schema

Aprašymo turinys
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų
išdavimo paslaugos teikimo sekos schema

Licencijų verstis mažmenine
prekyba
tabako
gaminiais
dublikatų
administracinės
paslaugos teikimo
aprašymo
priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS
SCHEMA
Jeigu gauti dokumentai neatitinka
reikalavimų ar nepakanka pateiktos
informacijos, pareiškėjas
informuojamas apie trūkumus ir
nurodoma, kaip juos ištaisyti

Asmuo
(pareiškėjas
ar licencijos
turėtojas)

Teisės ir finansų skyriaus
specialistas
(toliau – specialistas)
priima, registruoja prašymą,
patikrina
pateiktus dokumentus.
Specialistas informuoja
asmenį apie priimtą
sprendimą prašyme
nurodytu informavimo būdu

Administracijos direktorius
pasirašo įsakymą ir
licencijos dublikatą

Jeigu teisingai užpildytas
prašymas ir pridedami
dokumentai atitinka
reikalavimus, pareiškėjas
informuojamas, kada bus
išduota licencijos dublikatas

Specialistas parengia
administracijos
direktoriaus įsakymo
projektą ir licencijos
dublikatą

Įsakymo projektą
derina specialistas ir
juristas

