Gamini, pakuoi apskaita
Kodl neatvaizduoja ketviri suvestini?
Dažniausios priežastys:
Nesusitvarkte savo duomen Gamintoj, importuotoj svade - neturite formuojamo ketvirio laikotarpiu galiojanio atsakomybs bdo.
Galite patikrinti, ar yra reikiamam laikotarpiui galiojantis atsakomybs bdas, ia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

Prisijunkite prie GPAIS https://www.gpais.eu/ ir pasirinkite subjekt iš srašo.
Spauskite "GII registracija".
Rinkits "Koreguoti duomenis GII svade".
Nustatykite, kad visiems laikotarpiams, kai vedate apskait, bt galiojantis atsakomybs bdas (individuali, kolektyvi).

Js prekini vienet kiekis sistemoje itin didelis ir sistema nepajgia atvaizduoti suvestins (sukasi ratukas ir suvestin neužkraunama per
15 min)

Galite suformuoti metin ataskait ir pasitikrinti suminius kiekius joje. Tik neteikite metins ataskaitos vertinimui!
Parašykite GPAIS Pagalbos tarnyb - atsisime Jums Js ketviri suvestines MS Excel formatu (.xlsx), kad galtumte pasitikrinti sistemoje
saugomus duomenis.

Ar pakuoi duomenis turiu vesti du kartus - prie gamini ir prie pakuoi?
Yra du variantai, kuriuos galite pasirinkti:
Gaminius (apmokestinamuosius gaminius, baterijas ir akumuliatorius, elektros ir elektronin rang, kt.) aprašote savo gamini sraše be
pakuoi (renkats "Pakuot" - "Nra") ir atskirai sudarote pakuoi srauto prekini vienet ir jiems skirt pakuoi sraš bei pildote apskaitos
žurnalus, vedate apskait keliuose srautuose.
Gaminius (apmokestinamuosius gaminius, baterijas ir akumuliatorius, elektros ir elektronin rang, kt.) aprašote savo gamini sraše su
pakuotmis (gamini sraše renkats "Pakuot" - "Yra") ir pakuoi srauto prekini vienet ir jiems skirt pakuoi srašo neberengiate.
Pastaruoju atveju pakuoi žurnal pildyti Jums nereiks - duomenys bus fiksuojami gamini srauto žurnaluose, bet tursite suformuoti ir
gamini, ir pakuoi sraut ketviri suvestines, metines ataskaitas laikotarpi pabaigoje.

Kai pakuotes aprašote gamini sraše, suvestines turtumte formuoti ir tvirtinti laikydamiesi griežto eiliškumo:
pirma suformuojate ir patvirtinate gamini srauto, kuriame aprašytos ir pakuots, suvestin ir tik po šio
patvirtinimo formuojate pakuoi srauto to paties laikotarpio suvestin - tik taip joje matysite pakuoi duomenis.

Kad galtumte apskaityti, tiek gamini, tiek pakuoi srautus, reikiamus gamini, pakuoi tipus, ršis, atsakomybs bdus ir kt. turite
užregistruoti Gamintoj, importuotoj svade.

Pildau duomenis Gamintoj, importuotoj svade. Gaunama klaida: "kolektyvios atsakomybs pavedimas neatitinka prašyme nurodyt
duomen"
Js prašymo duomenys lyginami su duomenimis, kuriuos sistemoje pateik gamintoj ir importuotoj organizacija, kuriai suteikte pavedim dl
gamintojo, importuotojo pareig vykdymo.
Klaid gausite, jei prašyme pildote kitus duomenis, nei pateik gamintoj ir importuotoj organizacija, su kuria turite sutart: nurodote kitokias datas,
kitas gamini ar pakuoi ršis, veiklos bdus ar pan.
K galite padaryti?
susisiekite su gamintoj ir importuotoj organizacija, su kuria turimos sutarties pagrindu, norite vesti duomenis Gamintoj, importuotoj
svade, ir paprašykite pateikti jos GPAIS vestus duomenis dl Js pavedimo
parašykite GPAIS Pagalbos tarnybai - informuosime apie sistemoje esanius Js pavedimo duomenis.

Kas pirmas turi pateikti duomenis dl taikytinos kolektyvins atsakomybs GPAIS?
Pirmiausia gamintoj ir importuotoj organizacija turi sistemoje pateikti duomenis dl Js jai skirto pavedimo, tik tada galite pildyti
Gamintoj, importuotoj svado duomenis ir numatyti svade kolektyvin atsakomyb.

Ar galiu bti keli gamintoj, importuotoj organizacij dalyvis (turti sutartis su keliomis organizacijomis) vienu metu?
Skirtingiems gamini, pakuoi srautams (apmokestinamiesiems gaminiams, baterijoms ir akumuliatoriams, transporto priemonms, elektros ir
elektroninei rangai) galite turti sutartis su skirtingomis gamintoj ir importuotoj organizacijomis (bti skirting organizacij dalyvis).
Galite turti sutartis su skirtingomis gamintoj ir importuotoj organizacijomis (bti skirting organizacij dalyvis) pagal šiuos pakuoi tipus: vienkartinms
neužstatinms, vienkartinms užstatinms, daugkartinms neužstatinms, daugkartinms užstatinms. Jei daugkartinms pakuotms renkats veiklos bd
"Prekyba LR vidaus rinkai", turite nurodyti individual atsakomybs gyvendinimo bd.
Tam paiam gamini, pakuoi srautui vieno ketvirio laikotarpiu galite numatyti tik vienos gamintoj ir importuotoj organizacijos
atsakomyb:
jeigu keiiasi Js gamintoj ir importuotoj organizacija, pirma turite sutvarkyti apskaitos laikotarpius, kuriais buvote kitos organizacijos dalyvis
(skyrte kitai organizacijai pavedim) - suformuoti, patvirtinti suvestines - ir tik po to galite koreguoti duomenis Gamintoj, importuotoj svade ir nuo
naujo laikotarpio - ketvirio - pradžios nurodyti naujos gamintoj ir importuotoj organizacijos atsakomyb.
Skirtingiems to paties gamini, pakuoi srauto veiklos bdams (sunaudojimui savoms reikmms, prekybai LR vidaus rinkai ar kt.)
negalsite numatyti skirting gamintoj ir importuotoj organizacij atsakomybs.

Susij straipsniai:
Pakuoi duomen tvarkymas srašuose
Atliek susidarymo / tvarkymo, gamini, pakuoi tiekimo rinkai apskaita
Gamini, pakuoi apskaita
Kokius veiklos bdus galiu pasirinkti?
Kaip išrašomi atliek sutvarkym rodantys dokumentai?

