INFORMACIJA APIE VšĮ „EKOAGROS“ TAIKOMUS ĮKAINIUS
EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ TVARKYMO SERTIFIKAVIMUI

DOKUMENTŲ REGISTRACIJOS ĮKAINIS
Dokumentų registracijos mokestis mokamas pirmą kartą registruojant ekologinės gamybos ūkį ar įmonę.
Dokumentų registracijos įkainis:
ūkininkui arba įmonei - 14,48 Eur (17,52 Eur su PVM).

SERTIFIKAVIMO ĮKAINIAI
EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS ŪKYJE
Sertifikuojama veikla
Mėsos išpjaustymas ir jos produktų gamyba
Pieno perdirbimas, pieno produktų gamyba
Gyvūnų skerdimas
Grūdų paruošimas ir grūdinių produktų (duonos, pyrago bei miltinės konditerijos kepinių)
gamyba
Pašarų gamyba
Vaistinių augalų perdirbimas ir jų produktų gamyba
Produktų supirkimas, pakavimas, transportavimas ir (arba) realizavimas
Grybų ir (arba) uogų produkcijos perdirbimas
Kitų produktų gamyba (salyklas, aliejus ir kt.)

Įkainis Eur
(be PVM)
146,15
104,44
83,53

Įkainis Eur
(su PVM)
176,84
126,37
101,07

83,53

101,07

62,62
93,93
83,53
93,93
104,44

75,77
113,66
101,07
113,66
126,37

EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS LABAI MAŽOJE ĮMONĖJE
LABAI MAŽA ĮMONĖ APIBRĖŽIAMA KAIP ĮMONĖ, KURIOJE DIRBA MAŽIAU KAIP 10 ASMENŲ IR KURIOS METINĖ APYVARTA IR (ARBA)
METINĖ BALANSO SUMA NEVIRŠIJA 2 MLN. EUR.

Sertifikuojama veikla
Mėsos išpjaustymas ir jos produktų gamyba
Pieno perdirbimas, pieno produktų gamyba
Gyvūnų skerdimas
Grūdų paruošimas ir grūdinių produktų (duonos, pyrago bei miltinės konditerijos kepinių)
gamyba
Pašarų gamyba
Laukinių augalų / vaistinių augalų, grybų, uogų produkcijos perdirbimas
Produktų transportavimas, sandėliavimas ir prekyba
Produktų pakavimas
Didmeninė prekyba
Kitų produktų gamyba (salyklas, aliejus ir kt.)

Įkainis Eur
(be PVM)
146,15
104,44
83,53

Įkainis Eur
(su PVM)
176,84
126,37
101,07

83,53

101,07

62,62
91,20
146,15
83,53
83,53
104,44

75,77
110,35
176,84
101,07
101,07
126,37

EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖJE
Sertifikuojama veikla
Ekologiškų produktų tvarkyba organizuojant viešąjį maitinimą
Ekologiškų produktų tvarkyba organizuojant viešąjį maitinimą (labai mažoje įmonėje)

Įkainis Eur
(be PVM)
193,94
149,24

Įkainis Eur
(su PVM)
234,67
180,58

EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS ĮMONĖJE
Sertifikuojama veikla
Mėsos išpjaustymas ir jos produktų gamyba
Pieno perdirbimas, pieno produktų gamyba
Produktų transportavimas, sandėliavimas ir prekyba
Didmeninė prekyba
Gyvūnų skerdimas
Grūdų paruošimas ir grūdinių produktų (duonos, pyrago bei miltinės konditerijos kepinių)
gamyba
Pašarų gamyba
Vaistinių augalų perdirbimas ir jų produktų gamyba
Produktų pakavimas
Grybų, uogų produkcijos perdirbimas
Specifinių produktų gamyba

Įkainis Eur
(be PVM)
677,69
677,69
489,45
489,45
376,48

Įkainis Eur
(su PVM)
820,00
820,00
592,23
592,23
455,54

376,48

455,54

376,48
338,91
338,91
338,91
263,51

455,54
410,08
410,08
410,08
318,85

PAPILDOMOS PATIKROS ĮKAINIS
Mokama papildoma patikra yra atliekama įsitikinti, kad pašalinta nustatytoji neatitiktis. Kai ūkio subjekte,
nustačius neatitikimą reikalavimams, yra taikoma trečio lygio poveikio priemonė, t. y., nurodomas 30
kalendorinių dienų terminas neatitikčiai pašalinti ir pareiškėjo iniciatyva papildomai mokamai patikrai atlikti.
Mokama papildoma patikra yra atliekama, jeigu pareiškėjas neprieštarauja jos atlikimui. Pareiškėjui, atsisakius
mokamos patikros, yra taikoma pagal neatitikčių vertinimo procedūrą numatyta poveikio priemonė.
Paslaugos įkainis už papildomą mokamą patikrą yra 72,41 Eur (87,62 Eur su PVM).

PAPILDOMAI SERTIFIKUOJAMŲ PRODUKTŲ ĮKAINIS
Mokestis taikomas ūkiams, labai mažoms įmonėms ir įmonėms, kuomet po kasmetinio patikrinimo yra
prašoma sertifikuoti papildomus produktus. Mokestis taikomas tik tuo atveju, kai dėl sertifikuojamų produktų
reikia atlikti fizinį ūkio subjekto patikrinimą.
Paslaugos įkainis už papildomai sertifikuojamus produktus yra 72,41Eur (87,62 Eur su PVM).

PAPILDOMO PRODUKTO AR PRODUKTŲ GRUPĖS
(didmeninės prekybos ūkio subjektui) SERTIFIKAVIMO ĮKAINIS
Mokestis taikomas ūkiams, labai mažoms įmonėms ir įmonėms, kuomet po kasmetinio patikrinimo yra
prašoma sertifikuoti papildomus produktus. Mokestis taikomas tik tuo atveju, kai dėl sertifikuojamų produktų
nereikia atlikti fizinio ūkio subjekto patikrinimo.
Paslaugos įkainis už kiekvieną naujai sertifikuojamą produktą (produktų grupę didmeninės prekybos
ūkio subjektui) yra 15,00 Eur (18,15 Eur su PVM).

PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO ĮKAINIS
Mokestis taikomas ūkio subjektams, pageidaujantiems gauti papildomus sertifikavimo dokumentus (pvz.
patvirtinamuosius dokumentus užsienio kalba (dokumentas išduodamas tik pateikus vertimų biuro patvirtintą
vertimą), siuntų patvirtinimo dokumentus ir kt.).
Paslaugos įkainis už kiekvieną sertifikavimo įstaigos ūkio subjektui išduotą papildomą dokumentą yra
10,00 Eur (12,10 Eur su PVM).

PATIKRINIMAS PAGAL PRIVAČIUS STANDARTUS
Mokestis taikomas ūkio subjektams, pageidaujantiems tikrinimo pagal privačių standartų reikalavimus
(pvz. Demeter, BioSuisse ir kt.). Mokestis netaikomas pagal Bioland asociacijos reikalavimus tikrinamiems
ūkio subjektams.
Paslaugos įkainis už vieną patikrinimo valandą 80,00 Eur (96,80 Eur su PVM).

Įkainiai patvirtinti 2015 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės
gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10
straipsnio, 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgiant į VšĮ „Ekoagros“ įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3D-822 „Dėl Viešosios įstaigos „Ekoagros“ įstatų tvirtinimo“, 28 punktą ir 29.13
papunktį.

Už suteiktas paslaugas galite atsiskaityti:
bet kuriame banko skyriuje arba pasinaudodami elektronine bankininkyste
Mūsų rekvizitai:
Viešoji įstaiga „Ekoagros“
K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
įmonės kodas: 259925770
Iškilus klausimams prašome kreiptis:
Tel. (8 37) 20 31 81
Faks. (8 37) 20 31 82
info@ekoagros.lt

Mūsų atsiskaitomoji sąskaita:
AB "Swedbank" banke: LT957300010002226533

