
 
 

Gerbiami tėveliai, 

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatomis, 

kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno 

organizacijai iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus. Prašymą (forma 

FR0512 (04 versija)) gyventojas turi pateikti iki 2019 m. gegužės 1 d.  

Jei Jūs manote, kad 2 % savo pajamų mokesčio galite skirti mūsų lopšeliui-darželiui, ir 

taip prisidėti prie įstaigos puoselėjimo, reikia užpildyti specialią formą FR0512 (04 versija).  
1. Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais: 

 1.1. patogiausia ir greičiausia yra pateikti Prašymą elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių 

inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (https://deklaravimas.vmi.lt, toliau − EDS), skiltyje 

„Deklaravimas" -> „Pildyti formą", pasirinkite „Prašymas skirti paramą"; 

  1.2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą galite pateikti bet kurioje 

apskrities mokesčių inspekcijoje;  

  1.3. ranka užpildytą prašymą pateikti grupių auklėtojoms. 

2. Prašymas turi būti užpildomas laikantis tokių reikalavimų:  

2.1. turi būti užpildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu); 

2.2. tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis; 

2.3. raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų; 

2.4. brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose; 

2.5. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai 

tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje laukelio pusėse; 

2.6. neužpildomuose laukeliuose neturi būti rašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių; 

2.7. kompiuteriu užpildytame prašyme turi išlikti originalo formos proporcijos.  

Neužmirškite prašymo gale pasirašyti bei nurodyti savo vardą ir pavardę.  

 

5 – Mokestinis laikotarpis: 2018  

6S – Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams: X 

E1 – Gavėjo tipas: 2  

E2 – Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190426118 

E3 – Mokesčio dalies paskirtis: KLAIPĖDOS L-D KLEVELIS 

E4 – Mokesčio dalies dydis (%): 2,00 (ar kitą nedidesnį skaičių, atitinkantį Jūsų skiriamą 

mokesčių dalį)  

E5 - Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: pildoma, jei skiriate daugiau kaip 1 metus, 

tuomet nurodyti iki kurių metų skiriama parama (laikotarpis ne ilgesnis nei 5 metai): 2020, 

2021, 2022. 
 

SVARBU. Kiekvienam gyventojui reikia pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, 
tik tuomet 2 % bus skiriami paramos gavėjui! 

 

Nuoširdžiai dėkojame už jūsų geranoriškumą ir supratimą.  

Mes labai vertiname jūsų paramą. 
 

Pagarbiai  

direktorė Birutė Šakalinienė 

https://deklaravimas.vmi.lt/

