1 priedas. Kompetentingos institucijos pateikiamų duomenų apie administracines paslaugas
forma
1.

Paslaugos
pavadinimas

Licencija prekiauti antikvariniais daiktais (toliau – Licencija)

2.

Paslaugos gavėjai

Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos (Toliau – ES) valstybės narės
pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės
aktuose jam suteiktomis judėjimo ES valstybėse narėse teisėmis, arba
Lietuvos Respublikoje ar ES valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo,
kita organizacija, ar jų filialai ir (arba) trečiosiose užsienio valstybėse
įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai Lietuvos
Respublikoje (toliau – ūkio subjektas).
Ūkio subjektu laikomas tik toks Lietuvos Respublikos ar kitos ES
valstybės narės pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris individualią veiklą
vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal Valstybinės mokesčių
inspekcijos (toliau – VMI) išduotą pažymą arba pagal VMI išduotą verslo
liudijimą.

3.

Paslaugos tipas:
elektroninė/
neelektroninė
paslauga

Neelektroninė

3.1.

nuoroda į el.
paslaugą (jei
paslauga
elektroninė)

3.2.

nuoroda į prašymo
formą (-as) (jei
paslauga
neelektroninė)

Forma laisva

4.

Paslaugos teikimo
trukmė

3 darbo dienos

5.

Paslaugos kaina

31 EUR

6.

Apmokėjimo už
paslaugą būdai ir
tvarka (įtraukiant ir
apmokėjimo
galimybę
užsieniečiams)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d.
nutarimu Nr. 1442 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir
valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 3.137.
punktu už licencijos (leidimo) prekiauti antikvariniais daiktais išdavimą
privaloma sumokėti 31 eurą į VMI sąskaitą, įmokos kodas 5762, įmokos
pavadinimas – už licencijos (leidimo) prekiauti antikvariniais daiktais
išdavimą.
Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir
įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Sąskaitos Nr.

Banko
Banko pavadinimas
kodas

LT78 7290 0000 0013
0151

72900

AB „Citadele" bankas INDULT2X

LT05 7044 0600 0788
7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014
1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

40100

Luminor Bank AB
(buvęs AB DNB
bankas)

AGBLLT2X

LT12 2140 0300 0268
0220

21400

Luminor Bank AB
(buvęs Nordea Bank
AB Lietuvos skyrius)

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239
4300

73000

„Swedbank" AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012
0025

72300

UAB Medicinos
bankas

MDBALT22

LT74 4010 0510 0132
4763

7.

Paslaugos teikimo
proceso aprašymas

SWIFT
kodas

Ūkio subjektas, norintis gauti Licenciją, pateikia Kultūros paveldo
departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas)
prašymą (laisvos formos) ir dokumentus, nurodytus šios formos 8 punkte,
el. paštu centras@kpd.lt ar tiesiogiai pristato į Departamentą, adresu
Šnipiškių g. 3, Vilnius.
Departamentas per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo išduoda licenciją
arba pateikia ūkio subjektui motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ir
informuoja ūkio subjektą apie šio sprendimo apskundimo tvarką.

8.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Ūkio subjektas, norintis gauti licenciją prekiauti antikvariniais daiktais,
Departamentui pateikia prašymą, kuriame nurodo fizinio asmens vardą ir
pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, kodą ir teisinę formą, fizinio
asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinę ir kontaktinius
duomenis, juridinio asmens vardu turinčio teisę veikti asmens vardą ir
pavardę. Kartu su prašymu išduoti licenciją prekiauti antikvariniais
daiktais pateikiama juridinio asmens steigimo dokumentų kopija ar
individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo kopiją.

9.

Paslaugos teikėjo
kontaktinė
informacija
(atsakingo
darbuotojo pareigos,
vardas ir pavardė,
el. paštas, telefono
numeris)

Departamento Kontrolės skyriaus vyr. specialistas Gintaras Ivanavičius,
el. p. gintaras.ivanavicius@kpd.lt, tel. Nr. +370 5 273 42 34

10.

Paslaugos teikėjo
veiksmų
(neveikimo)
apskundimo tvarka

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimas, paslaugos gavėjo
pasirinkimu gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijai (Vilniaus g. 27, 01119 Vilnius) arba Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną
mėnesį nuo atsakymo iš Departamento gavimo dienos arba jei atsakymas
negautas per 3 darbo dienas, tai tokį neveikimą galima apskųsti
Departamento direktoriui arba Seimo kontrolieriui.

11.

Organizacijų, kurios
paslaugų gavėjams
gali teikti reikalingą
informacinę ar
praktinę pagalbą,
kontaktai (jei yra
žinoma apie tokias
organizacijas)

