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Akcizų informacinės sistemos (AIS) išorinių naudotojų tvarkymas
Nuo 2014 m. AIS naudotojus tvarko patys mokesčių mokėtojai (įmonės) per Mano VMI portalą. Kiekvienos
įmonės vadovas atpažįstamas Mano VMI ir šioje sistemoje turi visas reikiamas teises. Vadovas arba vadovo paskirtas
Mano VMI administratorius užregistruoja Mano VMI atstovą ir suteikia jam Subjekto rolių tvarkytojo teisę kitai
sistemai – AIS:
1. Įmonės vadovas prisijungia prie ManoVMI ir pasirenka atstovavimą įmonei.

1.1. Sukuria naują ManoVMI atstovą ar pasirenka esamą.

1.2. Atveria Kitų sistemų teisių skiltį ir suteikia Subjekto rolių tvarkytojo teisę kitai sistemai –AIS ir išsaugo
pakeitimus. Subjekto rolių tvarkytojo duomenys netrukus automatiškai perduodami į AIS.

2. Subjekto rolių tvarkytojas prisijungia prie AIS adresu https://ais.vmi.lt: „Per išorines sistemas“
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2.1. pasirenka „Subjekto rolių tvarkytojo“ rolę, toliau „Ūkio subjekto administravimas“ ir „Ūkio subjekto
atstovai“

2.2. ekrano viršuje spaudžia mygtuką „Pridėti naują atstovą“ ;

Atnaujinimo data: 2016-06-21

2.3. Užpildo * pažymėtus asmens duomenų laukus ir parenka rolę

Tiekėjai, prekiaujantys žymėtais dyzeliniais degalais, skirtais žemės ūkio produktų gamybai, žuvininkystei ir / ar
šildymui skirtais gazolinais, savo darbuotojams suteikia AIS rolę „Tiekėjo leidimų savininkas“ ir įveda įmonės kodą
arba parenka rolę „Tiekėjo atstovas“ ir įveda SS-T, ZD-T, SK-T ar pan. leidimo numerį.
Jei tam pat asmeniui pageidaujate suteikti daugiau nei vieną rolę, kartojate nuo 2.3 punkto.
„Importuotojas / Neregistruotas prekybininkas / Fiskalinis agentas / Viešasis asmuo“ rolė skirta banderolių
įsigijimo paraiškoms ir klijavimo ataskaitoms pildyti AIS.
„Kitas asmuo“ rolė skirta akcizinių prekių siuntimui / gavimui su SAAD dokumentu su sumokėtais akcizais.
„Laikinai registruotas gavėjas“, „Registruotas gavėjas“, „Registruotas siuntėjas“, „Registruoto gavėjo įgaliotas
asmuo“, „Sandėlio darbuotojas“ ir „Sandėlio savininkas“ rolės skirtos akcizais apmokestinamų prekių gamintojams
ir / ar siuntimui tarp ES šalių narių, prieš tai įregistravus atitinkamą veiklą ir gavus akcizinį numarį (SEED numerį).

Išsamiau apie Mano VMI atstovų tvarkymą:
Html formatu https://www.vmi.lt/mokymai/pluginfile.php/7614/mod_resource/content/1/PP39.html
mp4 https://www.vmi.lt/mokymai/pluginfile.php/7595/mod_resource/content/4/PP39_atstovavimas.mp4.mp4
Nuoroda į pasikeitusias AIS naudotojų registravimo taisykles :
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=65acc770a45e11e3aeb49a67165e3ad3

