Juridinio asmens atstovai GPAIS: galiojimas?
galiojim renkite ir siskite GPAIS Pagalbos tarnybai tik tada, kai nepavyksta patiems paskirti atstov pagal pateiktus paaiškinimus.
Kai perduodate apskaitos GPAIS pareig
vykdym kitam juridiniam asmeniui pagal
sutart dl paslaug teikimo, sutarties sudarymo
metu Js galite:

paskirti asmens, su kuriuo sudarote sutart, vadov ar kit galiot to asmens darbuotoj fizin asmen - savo mons, staigos, organizacijos atstovu - subjekto administratoriumi
GPAIS, kad sutarties šalis per savo darbuotoj - fizin asmen - galt padti Jums vesti
apskait.

Bdamas mons, staigos, organizacijos vadovu, registruotu Juridini asmen registre, net jei
nebuvote anksiau prisijungs GPAIS, kaip savo vadovaujamo juridinio asmens atstovas,
galite tapti atstovu - subjekto administratoriumi:

prisijungdamas su juridinio asmens
tapatybs rekvizitais autentifikuodamasis kaip "Verslo
subjektas"

Jei siuniate galiojim:
Galite naudoti ms parengt šablon:
Igaliojimo GPAIS sablonas.docx

Kad galtumte pildyti, paspaud nuorod, pasirinkite form atsisisti:

Arba renkite Js veikloje prast galiojim. Atkreipkite dmes:
Laikykits Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygoje apibržt reikalavim dl atstovavimo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.
8A39C83848CB/asr).
GPAIS atstovais negalime pridti juridini asmen, todl galiojime nurodykite konkreius Jums atstovausianius fizinius asmenis, j vardus, pavardes,
asmens kod.
Jeigu turite sutart dl atstovavimo GPAIS su juridiniu asmeniu - nurodykite ne tik š juridin asmen, bet ir to juridinio asmens vadov ar kitus galiotus
fizinius asmenis, kuriuos norite paskirti savo atstovais.
Apibržkite galiojime atstovams suteikiamas teises: "atstovauti mon, staig, organizacij vykdant pakuoi / gamini / atliek susidarymo / atliek tvarkymo
apskait Vieningoje gamini, pakuoi ir atliek informacinje sistemoje (GPAIS) pagal teiss akt reikalavimus, mons, staigos, organizacijos vardu GPAIS
parengti, taisyti, pateikti, gauti, patvirtinti, perduoti vertinti apskaitos dokumentus, atliek vežimo lydrašius ar kitus atliek vežimo dokumentus, priimti
ir išsisti elektroninius pranešimus dl GPAIS apskaitos vykdymo", jei norite suteikti atstovui teis skirti kitus atstovus: "administruoti mons, staigos,
organizacijos paskyr GPAIS, atlikti subjekto administratoriaus funkcijas - koreguoti atstov sraš GPAIS, pergalioti šiame galiojime nurodytus
veiksmus atlikti kitam asmeniui".
rašykite galiojimo sudarymo dat.
Nurodykite, kuriam laikui suteikiamas galiojimas.
galiojim turi pasirašyti juridinio asmens vadovas.
Jeigu juridinis asmuo privalo turti antspaud - uždkite j.
atsiskite parengt skanuot galiojim GPAIS Pagalbos tarnybai.

moni, staig, organizacij paskyros GPAIS privalo turti bent vien subjekto administratori.
Kadangi visais atvejais Jums, kaip vadovui, išlieka teis prisijungti prie mons paskyros, kaip subjekto administratoriui, arba tokias teises
suteikiate atstovams ir dl to galite ir galiojimo galiojimo laikotarpiu pakeisti atstov sraš ar atšaukti teis atstovauti, prašome Js patiems sekti
galiojimo galiojimo termin.
Jei panaikinate suteikt galiojim, praneškite GPAIS Pagalbos tarnybai apie galiojimo pasibaigim, kaip nurodo Civilinio kodekso 2.148 straipsnio 1
dalis.

Rekomenduojame gauti galiojamo fizinio asmens sutikim, kad Js tvarkysite jo asmens duomenis (vard, pavard, asmens kod), susitarti dl jo asmens
duomen apsaugos.
Informuokite savo atstovus, kad jiems reiks užsiregistruoti GPAIS, kaip fiziniams asmenims, ir kas kart jungiantis prie Js mons, staigos, organizacijos,
patvirtinti savo, kaip fizinio asmens tapatyb. GPAIS taikomi asmens duomen apsaugos reikalavimai, apie juos asmenys informuojami registracijos metu,
kai j prašoma susipažinti ir sutikti su Naudojimosi slygomis.
Matyti vis atstov GPAIS asmens duomenis gali atstovai, kurie turi GPAIS subjekto administratoriaus teises, todl jeigu pasirinksite atstovui ši teis suteikti,
supažindinkite ir j su Js veikloje taikomais reikalavimais tinkamai tvarkyti ir saugoti kit atstov asmens duomenis. Paprasti atstovai vieni kit asmens
duomen GPAIS matyti negali.
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