K reiškia atliek susidarymo suvestinje "Likutis pradžioje,
t"?
Tai atliekos likutis pasirinkto ketvirio, už kur suformuota suvestin, pirmos dienos pradžiai, paskaiiuotas pagal suvestins formavimo momentu buvusius
GPAIS duomenis nuo apskaitos vykdymo pradžios.
Jei po suvestins formavimo pakeiiate ankstesni laikotarpi duomenis (skaitant ir likut iki apskaitos pradžios, pav. žemiau), kit suvestini likuiai automatiškai
NEPERSISKAIIUOJA.

Registruojant konkrei Atliek susidarymo
viet ar keiiant jos informacij, yra galimyb
pažymti, kad susidarymo vietoje yra
likutis iki apskaitos vykdymo GPAIS
pradžios.
Paprastai šis likutis nepildomas
(nereikia žymti ir varnels).
Reikalinga užpildyti tik dviem atvejais:
jei vykdte apskait iki 2017-12-31 ir
reikia nurodyti atliek kiekius, kurie
laikomi 2018-01-01 (GPAIS
veikimo pradžia).

Pradiniai Atliek susidarymo vietos likuiai nekoreguojami vliau vykdant apskait, nes tai sugadint suvestini
likui "grandinl".

jei pradedate atliek susidarymo
apskait, nes kalendoriniais metais
pasieksite nustatyt atliek kiekio rib,
pvz. 12 ton nepavojing atliek per
kalendorinius metus - šiuo atveju
nurodykite faktiškai turimus atliek
kiekius, dienos, kuri nurodote
laukelyje "Apskaitos vykdymo
pradžia", pradžioje.

Apskaitos žurnal korteli duomenys:
Susidariusios atliekos
Atliek perdavimas ne atliek tvarkytojui Ko
munalini atliek perdavimas tvarkytojui
netiesiogiaiNurašymas

Didina likut " + "
Mažina likut " - "Mažina likut " - "
Mažina likut " - "

Atliek darytojo, vykdanio atliek
susidarymo apskait, lydraštis

Mažina likut " - "

(lydraši duomenys susumuojami
automatiškai - suvestins formavimo
metu, atrenkami lydrašiai, kuri "Gavimo
data" priklauso atitinkamam ketviriui ir bkl
"Užbaigtas")
Dažniausiai pakanka pildyti tik kortel "Susidariusios atliekos" ir atitinkamai formuoti (rengti, suformuoti, vykdyti vežim, sulaukti bkls "vykdytas vežimas...", už
baigti) Atliek darytojo, vykdanio atliek susidarymo apskait, lydrašius. Suvestins stulpelis "Likutis pabaigoje, t" yra aukšiau aprašyt aritmetini veiksm
rezultatas. T pat skaii rasite kito ketvirio suvestins stulpelyje "Likutis pradžioje, t".
Einamojo momento likuius galite pasitikrinti meniu punkte "Sukauptos (laikomos) atliekos" paspaud mygtuk Atnaujinti - jie turi sutapti su realiais atliek
likuiais mons "kieme".
Susidarymo vietoje atliekos laikomos tik ribot laikotarp!
Atliek susidarymo vietoje atliekas galite laikyti:
nepavojingsias - ne ilgiau kaip vienerius metus nuo j susidarymo,
pavojingsias - ne ilgiau kaip šešis (6) mnesius nuo j susidarymo.
Jei siekiate atliekas laikyti ilgiau, turite gyti atliek tvarkytoj status, užsiregistruoti Atliek tvarkytoj valstybs registre, gauti teiss aktuose numatytus
leidimus veiklai.

Susij straipsniai:
Atliek susidarymo / tvarkymo, gamini, pakuoi tiekimo rinkai apskaita
Gamini, pakuoi apskaita
Laikinj dokument formos, naudotinos, kai neveikia GPAIS
Kokius veiklos bdus galiu pasirinkti?
Kaip išrašomi atliek sutvarkym rodantys dokumentai?

