
Paramos gavimas asociacijoms –

suteikia galimybę 

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį 

paramos gavėjams FR0512 v.3

 Gauti iki 2 % gyventojo 
pajamų mokesčio –
formos pildymas 
užtrunka tik 2 min. 

 Gauti pajamas net 5 
metų laikotarpyje –
užpildžius tinkamai 
formą tik vieną kartą



Kaip skirti 2 % gyventojų pajamų 

mokesčio (GPM) paramai ?

Daugelis žinote, kad asociacijos patenka į paramos gavėjų sąrašą. 

Paraginkite savo narius pasinaudoti šią galimybe – skirti 2 % pajamų 

dalį savo poskyriui

 Tai padaryti galima nuo š.m. sausio 1 iki gegužės 1 d. 

 Poskyrius ši parama pasiektų š.m. lapkričio viduryje. 



FR0512 v3 formos 
pildymo ir pateikimo instrukcijos 

Jūs turite atsidaryti bet kokia interneto 
naršykle deklaravimas.vmi.lt ir atverti tinklapį. 
Jums bus pateikti keli prisijungimo būdai: 

 per išorines sistemas 

 su VMI priemonėmis 

 su el. parašu 

Patogiausias ir greičiausias būdas yra per išorines 
sistemas (elektroninę bankininkystę; VĮ Registrų centrą; 
Elektroninius valdžios vartus ir kt.)Sąraše pasirinkite 
išorinę sistemą, kuria naudojatės; Prisijungę prie 
pasirinktos sistemos galėsite grįžti į EDS.



FR0512 v3 formos 
pildymo ir pateikimo instrukcijos 

 Prisijungus prie EDS sistemos reikėtų spausti kairėje 

pusėje esanti mygtuką „pateikti dokumentą“.

 Kitas žingsnis būtų paspausti taipogi kairėje pusėje 

esanti mygtuką pildyti dokumentą. Naujame 

atsivėrusiame lange bus pateiktos elektroninio 

deklaravimo forma. Mums reikalinga forma yra  

FR0512 versija 3

 Jos pilnas pavadinimas yra „prašymas pervesti 

pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) 
politinėms partijoms“ 



FR0512 v3 formos 
pildymo ir pateikimo instrukcijos 

 Suradus formą reikia spausti ant mėlyno gaublio –

pildyti formą tiesiogiai portale. Sistema į šią formą 

automatiškai įtraukia jūsų asmens kodą, vardą, 

pavardę ir adresą. Belieka tik sutikrinti ar duomenis 

yra teisingi. 

 Jums reikia keliauti iki penkto langelio, kuris vadinasi 

mokestinis laikotarpis ir pasirinkti jį. Kadangi 

deklaruojame už praėjusius, t.y. 2017 m. 

 Toliau varnele turite pažymėti prie 6S langelio –

mokesčio dalį skyriui vienetams, kurie turi teisę gauti 

tokią paramą. 



FR0512 v3 formos 
pildymo ir pateikimo instrukcijos 

 Keliaujame šiek tiek žemiau prie pirmos 
eilutės ir stulpelio E1, t.y gavėjo tipas, 

čia turite pasirinkti Nr. 2 – paramos 

gavėjas. 

 Stulpelyje E2 turėtume nurodyti gavėjo 

indentifikacinį kodą, t.y įmonės kodą, 

191610498

 Stulpelyje E4 turėtumėte nurodyti 
mokesčio dalies dydį procentais. Galite 

skirti vieną arba du procentus. 

191610498



FR0512 v3 formos 
pildymo ir pateikimo instrukcijos 

 Atkreipkite dėmesį, kad galima pajamų dalį skirti ilgesniam nei 1 m. 

laikotarpiui. Maksimalus terminas – 5 metai. Atsižvelgiant į tokį prašymą VMI 2 

% pajamų mokesčio dalį perves nuo 2017 iki 2021 m., todėl šiuo laikotarpiu 

gyventojui prašymų teikti VMI nereikės.

 Stulpelyje E5 turime nurodyti iki kokio mokestinio laikotarpio norime skirti savo 

mokesčio dalį. Pvz. pasirinkus iki 2018 m. mums ateinančiais metais 

nebereikėtų pildyti tos pačios formos ir mokesčio dalis būtų pervedama 

automatiškai. Jeigu iki 2021 m. Tokiu atveju E5 langelyje įrašomi pabaigos 

metai, t.y. 2021 m. 

 Forma užpildyta – belieka tik viršutiniame dešiniame kampe paspausti 
mygtuką pasirašyti ir pateikti. 



FR0512 v3 formos 
greita pildymo instrukcija

 1. Įrašykite savo asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę ir 

adresą

 2. Įrašykite mokestinį laikotarpį 2017

 3. Pažymėkite 6S laukelį 

 4. Nurodykite gavėjo tipą: 2 

 5. Įrašykite asociacijos kodą: 191610498

 6. Nurodykite mokesčio dydį: 2,00

 7. Pildomas, kai mokestis tai pačiai asociacijai skiriamas 

daugiau nei vienerius metus (maksimalus laikotarpis 5 

metai): 2021



Tik 2 minutės Jūsų skirto laiko ir skirti 2% GPM 

gali suteikti postūmį 

kultūrinėms, sportinėms TPA LS iniciatyvoms !!!

Servo per Amikeco!


