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DARBO PRADŽIA

 Metinės ataskaitos teikimas pradedamas paspaudus mygtuką

 „Nauja metinė ataskaita“.



NAUJOS METINĖS ATASKAITOS FORMAVIMO LANGAS

Įvedami prašomi duomenys. Spaudžiamas mygtukas „Sukurti“.



PAKUOČIŲ APSKAITA

Ataskaita gali būti formuojam tik tada, kai visos ataskaitinio laikotarpio suvestinės yra 

patvirtintos. 

Suformavus ataskaitą spaudžiamas mygtukas „Teikti“.



ATASKAITŲ BŪSENOS



ATASKAITŲ BŪSENOS

Kai nustatomi trūkumai, būsena pasikeičia į „Nepriimta“. Skiltyje „Pastabos“ pateiktas klaidų 

detalizavimas ir nurodytas tikslinimo terminas.



SUFORMUOTOS METINĖS ATASKAITOS TAISYMAS

Metines ataskaitas galima suformuoti iš anksto. 

Taip metų eigoje galima tikrinti suvestinius, suminius ketvirčių duomenis. 

Neteikite vertinimui iš anksto suformuotos metinės ataskaitos. Jos būseną turi likti „Suformuota".

Duomenų atnaujinimas suformuotoje metinėje ataskaitoje.

Koregavus žurnalų įrašus, reikia iš naujo formuoti ir tvirtinti ketvirčio, kuriame atlikote taisymus, 

suvestinę ir po to pasirinkti "Nauja metinė ataskaita".

Metinės ataskaitos, kurios būsena "Vertinama“, koregavimas.

Reikia rašyti prašymą atlieku.ataskaitos@aaa.am.lt - jei tai leistina vadovaujantis teisės aktais, 

vertinantys specialistai Jums atmes metinę ataskaitą.



DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Ar pakuočių duomenis reikia vesti du kartus - prie gaminių ir prie pakuočių?

Yra du variantai, kuriuos galite pasirinkti:

- Gaminius (apmokestinamuosius gaminius, baterijas ir akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, 

kt.) aprašyti gaminių sąraše be pakuočių ("Pakuotė" - "Nėra") ir atskirai sudaryti pakuočių srauto 

prekinių vienetų ir jiems skirtų pakuočių sąrašą bei pildyti apskaitos žurnalus, vesti apskaitą keliuose 

srautuose.

- Gaminius (apmokestinamuosius gaminius, baterijas ir akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, 

kt.) aprašyti gaminių sąraše su pakuotėmis ("Pakuotė" - "Yra") ir pakuočių srauto prekinių vienetų ir 

jiems skirtų pakuočių sąrašo nereikia rengti.

Šiuo atveju pakuočių žurnalų pildyti nereikia - duomenys fiksuojami gaminių srauto žurnaluose. Tačiau 

reikės suformuoti ir gaminių, ir pakuočių srautų ketvirčių suvestines ir metines ataskaitas. 

Pirmiausiai suformuoti ir patvirtinti gaminių srauto, kuriame aprašytos ir pakuotės, suvestinę. Po šio 

srauto patvirtinimo formuoti pakuočių srauto to paties laikotarpio suvestinę .



DĖL SUTRIKIMŲ, GPAIS VEIKLOS TECHNINIŲ KLIŪČIŲ

Pranešimus – užklausas galite pateikti vienu iš šių būdų:

1. prisijungę prie GPAIS Pagalbos tarnybos informacinės sistemos per 

nuorodą: https://it.aplinka.lt/servicedesk/customer/portal/2

 Būtina turėti paskyrą: vartotojo vardas (username) - Jūsų el. paštas, slaptažodis - Jūsų 

pasirinktas.

2. Parašydami el. paštu pagalba@gpais.eu.

Konsultacijas veiklos klausimais (pvz. ar privalote vesti apskaitą, ar teisingai suprantate jums 

skirtas teises ir pareigas ir apskaitos dokumento pildymo tvarką, kas yra laikoma pakuote ir 

pan.) patogiausiai galite gauti telefonais, kurie pateikti: https://www.gpais.eu/pagalba



DEKLARACIJOS FORMOS 

ATSISIUNTIMAS



ABBYY EFORMFILLER 2.5 V7 ATSISIUNTIMAS

Atsisiųskite ir savo kompiuteryje instaliuokite programėlę



ABBYY EFORMFILLER 2.5 V7 ATSISIUNTIMAS

Atsisiųskite ir savo kompiuteryje instaliuokite programėlę

Programėlė



VMI TINKLALAPIS

VMI tinklapyje pasirinkti temą “Formos”

Pasirinkti



VMI TINKLALAPIS

Pasirinkti norimą formą pagal pavadinimą arba kodą: 

FR0523 -apmokestinamiesiems gaminiams arba FR0524 – pakuotėms.

Pasirinkti



VMI TINKLALAPIS

Parsisiųsti atnaujintą formos versiją.

Parsisiųsti



VMI TINKLALAPIS

Išskleisti



DEKLARACIJOS FORMA



DEKLARACIJOS PILDYMAS PER GPAIS

1. GPAIS pasirinkus atitinkamo laikotarpio gaminių ar pakuočių ataskaitą suformuoti mokesčio deklaraciją.

2. Parsisiuntus dokumentą jį atidaryti. 

Spausti 1

Spausti 2



DEKLARACIJOS PILDYMAS PER GPAIS

Žinutė lange „Kataloge nerasta atitinkama forma. Nurodykite formos buvimo vietą.“

Spausti



DEKLARACIJOS PILDYMAS PER GPAIS

Nurodyti deklaracijos parsisiuntimo vietą ir ją atidaryti.

Spausti 1

Spausti 2



DEKLARACIJOS FORMA, UŽPILDYTA METINĖS ATASKAITOS 
DUOMENIMIS



TRŪKSTAMI DUOMENYS DEKLARACIJOJE

Iš metinės ataskaitos GPAIS, suformavus FR0523 arba FR0524 Deklaraciją, įkeliami

įmonės rekvizitai ir gaminių ar pakuočių kodai, metiniai kiekiai.

Patiems reikia įrašyti:

- - mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientą

- (https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkosauginiai-mokesciai/aplinkosauginiu-

mokesciu-ir-aplinkai-padarytos-zalos-dydziu-indeksavimo-koeficientai),

- - gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo užduočių procentus

- (LRV nutarimas dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar)

perdirbimo užduočių patvirtinimo),

- - mokesčio tarifus

- (Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas).



DEKLARACIJOS PRIEDO Z FORMAVIMAS

Nesuformuojamas Deklaracijos priedas Z, kurį reikia pildyti, jei yra gauti dokumentai:

- - iš Licencijuotų organizacijų apie gaminių ar pakuočių atliekų sutvarkymą arba

- - iš atliekų tvarkytojų, jei turėjote pakuočių sunaudotų savo reikmėms. 



1 SITUACIJA

Nėra duomenų iš atliekų tvarkytojų apie sutvarkytas pakuočių atliekas, sunaudotas savoms reikmėms.



2 SITUACIJA

Nėra duomenų apie sutvarkytus pakuočių atliekų kiekius gautus iš Licencijuotos organizacijos.



3 SITUACIJA

Nėra duomenų apie sutvarkytus gaminių atliekų kiekius gautus iš Licencijuotos organizacijos.



4 SITUACIJA (1)

Deklaracijos pildyti nereikia, kai per metus į LR rinką išleistas vienkartinių 

pakuočių kiekis neviršija 0,5 t. Tačiau, esant daugkartinėms pakuotėms, 

Deklaraciją pildyti privaloma, nurodant tik daugkartinių pakuočių kiekius. 



4 SITUACIJA (2)

Suformavus Deklaraciją iš GPAIS, kartu su daugkartinėmis pakuotėmis įkeliami vienkartinių

pakuočių kiekiai ir automatiškai skaičiuojamas mokestis. Jei į LR rinką išleidote mažiau nei 0,5

t vienkartinių pakuočių, reikia ištrinti vienkartinių pakuočių duomenis Deklaracijoje.



Turite klausimų aplinkosaugos specialistams? 

Rašykite mums el.paštu: info@agia.lt


