	
  

Labai kviečiame ir šiais metais paskirti savo 2 proc. mūsų fondui!

Primename kaip tai padaryti :
Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas
gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 2
procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus.
Prašymą (Forma FR0512 v.3) gyventojas turi pateikti nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m.
gegužės 1 d. apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai. PATEIKTI elektroniniu
būdu (internetinės bankininkystės vartotojai įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį
deklaravimą) prisijungiant
prie
Elektroninio
deklaravimo
sistemos
(EDS) http://deklaravimas.vmi.lt/.
Fondo duomenys, reikalingi formai užpildyti:
Paramos gavėjo kodas – 302864683
Prisijungus prie „EDS“ sistemos, pasirenkame formą FR0512 v.3 pildymui tiesiogiai
portale:

Pildymo instrukcija:
Viršuje įrašome asmens kodą (1), telefoną (2), vardą (3V), pavardę (3P), adresą –
gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto pavadinimą.(4).
Į kitus laukelius:
5 Mokestinis laikotarpis 2017;
6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą Pažymėti;
6A Atsisakau mokesčio dalį skirti vienetams, turintiems teisę gauti paramą Nežymėti;
7S Mokesčio dalį skiriu politinėms partijoms Nežymėti;
7A Atsisakau mokesčio dalį skirti politinėms partijoms Pažymėti;
E1 Gavėjo tipas 2 – paramos gavėjas;
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 302864683;
E3 Mokesčio dalies paskirtis Nepildyti
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) 2%
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio 2021* (arba pasirinktinai trumpesniam
laikotarpiui);
*Nuo 2012 m. kovo 1 d. teikiant prašymą, iki 2% pajamų mokesčio tam pačiam paramos
gavėjui galima skirti ilgiau kaip vienerius metus (iki 5 metų).
Pavyzdžiui, norint skirti 2017 - 2021 metų pajamų mokesčio dalį (iki 2%), pakanka pateikti
vieną – 2017 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, E5 laukelyje įrašius 2021 m. Pagal tokį
prašymą pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2017, 2018, 2019 2020 bei 2021 m.

	
  

sumokėtų mokesčių, todėl 2017-2021 m. laikotarpio prašymų (FR0512 v.3) gyventojui teikti
nereikės.
Prieš pateikiant dokumentą, paspausdžiam tikrinimo simbolį – raudoną šauktuką;
Jei nėra klaidų, spaudžiame mygtuką „Pateikti“.
Prašymą taip pat galima užpildyti ranka (Forma FR0512 v.3 pdf formate) ir pateikti
tiesiogiai VMI arba išsiųsti paštu į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento
Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, LT-66257,
Druskininkai.

Jeigu iškils klausimų, prašome kreiptis į Gabrielę Žilienę:
Mob.Tel. - 8-656-76491
El.paštas: gabriele@gridinfoundation.org
Skype: gabriele.ziliene
Nuoširdžiai dėkojame!!!

