Fizinio asmens teis galioti kitus asmenis vesti duomenis
GPAIS jo vardu
Jeigu esate fizinis asmuo ir GPAIS apskaitos duomenis turite teikti savo vardu, pavarde, atstovus galite paskirti pats, pagal pateiktus paaiškinimus
elektroniniu bdu patvirtins savo tapatyb Elektronins valdžios vartuose, kai pats prisijungiate prie GPAIS.
Jei pats prisijungti el. bdu negalite, galiojim Jus atstovauti kitiems asmenims galite rengti tik laikydamasis teiss akt reikalavim!
Atsižvelgdami tai, kad GPAIS yra priemon el. bdu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis (pvz. formuoti atliek vežimo lydrašius tarp
atliek darytojo ir tvarkytojo), gauti administracines paslaugas (per GPAIS registruojats Gamintoj, importuotoj svade, registruojate ir teikiate
valstybs institucijoms vertinti gamini / pakuoi tiekimo rinkai / atliek susidarymo / tvarkymo apskaitos duomenis, apskaitote duomenis, kuriuos
naudojate mokesi deklaracij rengimui), o GPAIS administratoriai negali patvirtinti Js tapatybs,
fiziniai asmenys gali teikti GPAIS Pagalbos tarnybai galiojimus, tik kai šie yra patvirtinti pagal Civilinio kodekso nuostatas:
Civilinis kodeksas (ia pagal straipsnio numer rekomenduojame pasitikrinti aktuali redakcij: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr)
2.138 straipsnis. galiojimo patvirtinimas notarine tvarka
1. Turi bti notaro patvirtinami šie galiojimai:
(...)
2) galiojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus statym numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios
formos galiojim;
(...)
1. Notaro patvirtintiems prilyginami:
1) kari galiojimai, patvirtinti karini dalini, jungini, karo staig ir mokykl vad (viršinink);
2) asmen, esani laisvs atmimo vietose, galiojimai, patvirtinti laisvs atmimo viet vadov;
3) asmen, esani tolimojo plaukiojimo metu jr laivuose, plaukiojaniuose su Lietuvos valstybs vliava, patvirtinti t laiv kapiton.

2.139 straipsnis. Supaprastintas galiojimo patvirtinimas
1. galiojim, kur fizinis asmuo duoda korespondencijai (konkreiai – siuniamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesiui ir
kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms ar viešosioms ir administracinms paslaugoms gauti, gali
patvirtinti organizacija, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, daugiabui nam savinink bendrijos, kurios name gyvena fizinis asmuo, pirmininkas,
seninijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena fizinis asmuo, seninas, esanio tolimajame plaukiojime jr laivo kapitonas.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyto galiojimo patvirtinti nereikia, jeigu j informacini technologij priemonmis sudar fizinis asmuo ir dav j registruodamas
galiojim registre.
Kas yra Civilinio kodekso 2.139 str. minimas galiojim registras?
https://www.registrucentras.lt/igaliojimai/
https://www.registrucentras.lt/p/794

Kada fiziniam asmeniui gali bti aktualu naudotis GPAIS ir teikti duomenis savo vardu?
Dažniausi atvejai - fizinio asmens verslo veiklos, kai dirbama pagal individualios veiklos pažym ar verslo liudijim.
Atkreipiame dmes, kad Verslo liudijim išdavimo gyventojams taisykli 3 punktas numato, kad verslo liudijime sutuoktinis, tvas, motina, vaikas nuo
14 met, globojamasis, globjas (rpintojas), pagal prašym, teikiam Valstybinei mokesi inspekcijai, gali bti nurodomi paiame verslo liudijime, kaip
asmenys, galintys dalyvauti veikloje, vykdomoje pagal verslo liudijim, kartu su verslo liudijim sigijusiu asmeniu. Tokiu atveju šiems asmenims
papildomo galiojimo nereikia: jei asmeniui paiam nepavyksta prisijungti prie GPAIS, registruoti jo paskyr ir verslo liudijime nurodyt asmen teises
atstovauti vieniems kitus galime, jei su prašymu GPAIS Pagalbos tarnybai pateikta ir verslo liudijimo su žyma dl galini dalyvauti veikloje asmen
kopija.

