
PRAKTINIS SEMINARAS
DIRBANTIEMS SU GPAIS
Apmokestinamoji pakuotė.
Teorija, praktika, nauji iššūkiai.

Atsižvelgiant į bendrą šalies situaciją dėl padidėjusio sergamumo Covid-19, visų dalyvių renginyje prašysime laikytis saugumo 
reikalavimų, padėsiančių išvengti rizikos savo ir kitų atžvilgiu. Atvykstant į seminarą, bus būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias 
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.). Jei artėjant numatytiems seminarams rekomendacijos dėl renginių 
organizavimo pasikeis – seminarai bus vykdomi nuotoliniu būdu. Apie tai užsiregistravusius dalyvius informuosime.

!

Seminarų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas praktiniam 
apmokestinamųjų pakuočių apskaitos vedimui GPAIS-e: pasi-
taikančių klaidų aptarimui, prekinių vienetų sąrašo formavimui, 
daugkartinio naudojimo  pakuotėms; savoms reikmėms sunaudotų 
pakuočių ir atliekų susidarymo apskaitų reikalavimams, naujiems 
2021-2022 m. gamintojų / importuotojų laukiantiems iššūkiams. 
Numatytas laikas Jūsų klausimams, diskusijoms – kviesime būti 
aktyviems seminarų metu!

Lapkričio 5 d. Kaune:
Viešbutyje „Europa Royale Kaunas“
Miško g. 11

gamtosateitis.lt

Lapkričio 17 d. Vilniuje:
Viešbutyje „IBIS Styles Vilnius“
Minsko pl. 14

SEMINARO DIENOTVARKĖ

Pranešėja DALIA GEDGAUDIENĖ
VšĮ „Gamtos ateitis“ aplinkosaugos ekspertė

Ekspertinės sritys: apmokestinamųjų pakuočių, gaminių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos GPAIS-e,
pakuočių ir gaminių atliekų tvarkymo bei pakartotinio naudojimo užduočių vykdymas ir kt.

1 DALIS. 9:00-10:30 val. Teorinė dalis pradedantiesiems
Gamintojo / importuotojo apibrėžimas, atsakomybės 
principas
Sąvokos (pakuotė / ne pakuotė, vienkartinė / daugkartinė 
pakuotė, savoms reikmėms sunaudota pakuotė)
Pakuotės parametrai
Kolektyvinė GI atsakomybė / individuali GI atsakomybė
Mokesčio tarifai, užduotys, mokesčio lengvatos
Laikas Jūsų klausimams

2 DALIS. 11:00-12:00 val. Praktinė dalis su 
demonstracija GPAIS-e

Registracija GI sąvade, pasitaikančios klaidos
Prekinių vienetų sąrašo formavimas (galimi variantai)
DGK pakuotės apskaita (teisingas susigrąžinimo iš 
rinkos duomenų pateikimas)
Laikas Jūsų klausimams

3 DALIS. 13:00-14:30 val. Praktinė dalis su 
demonstracija GPAIS-e

Savoms reikmėms sunaudojamos pakuotės apskaita, 
pasitaikančios klaidos
Savoms reikmėms sunaudojamos pakuotės sutvarkymo 
užduočių vykdymas
Atliekų susidarymo apskaita (savoms reikmėms 
sunaudojamos pakuotės, kitos susidarančios atliekos)
Laikas Jūsų klausimams

4 DALIS. 15:00-16:00 val. 
Pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai
Deklaracijos VMI pildymo klaidos
Pakuočių apskaitos patikrinimai, baudos
Nauji GI laukiantys iššūkiai


