
 

SKIRKITE 2 % PARAMĄ  
ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJAI 

 

 
Tai užtruks tik kelias minutes! 

 

Prašymo skirti 2 % gyventojų pajamų mokesčio formą 

FR0512(03) reikia užpildyti ir pateikti internetu per Elektroninio 

deklaravimo sistemą prisijungiant per Jūsų elektroninės 

bankininkystės sistemą arba per Elektroninio deklaravimo sistemos 

svetainę:  www.deklaravimas.vmi.lt 
 

Prisijungimo adresas – http://deklaravimas.vmi.lt 
 

Prisijungti galima (žr. 1 pav.): 
 

a) per išorines sistemas (el. bankininkystės sistemą, naudojant asmens tapatybės kortelę), 

                b) VMI priemonėmis, 

                                          c) el. parašu. 

 
1 pav. 

 
 

http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx


2 žingsnis Pasirinkti formą FR0512 v.2 pildymui 
 

Pasirinkite EDS funkcijos (žr. 2 pav.1),  

Deklaravimas (žr. 2 pav.2),  

Pildyti dokumentą (žr. 2 pav. 3),  

Pildyti naują dokumentą (žr. 2 pav. 4). 

Raskite formą FR0512 v.3 (Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę 

gauti paramą). 

Kad būtų paprasčiau surasti, laukelyje Formos kodas įveskite 0512 ir spauskite mygtuką  

Filtruoti.  

Paspauskite Pildyti formą tiesiogiai portale (žr. 3 pav.).  

 
2 pav. 

 
3 žingsnis. Pildome FR0512 formą (03 versiją) 

 

Pildydami FR0512 formą (03 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:   
1 laukelyje – Jūsų asmens kodas,  
2 laukelyje – Jūsų telefono (laidinio ar mobiliojo) kodas ir numeris,  

Jei telefono numeris yra registruotas užsienio valstybėje, tai prieš skaitmenis turi būti įrašomas ženklas 

„+“.  

3V laukelyje – Jūsų vardas (vardai).Jeigu vardai netelpa, turi būti įrašomas pirmasis vardas. 

3P laukelyje – Jūsų pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė. 

4 laukelyje – Jūsų adresas  (gatvės pavadinimas, namo, buto numeriai, miesto ar vietovės pavadinimai). 

5 laukelyje – 2018 t. y. mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), už kurį nuo gautų pajamų 

sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, kai gyventojas nusprendė skirti tik vieno mokestinio 

laikotarpio pajamų mokesčio dalį; 

6S laukelį  „Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą“  – X, 

E1 laukelyje  – skaičių 2,  

E2 laukelyje  – gavėjo identifikacinis numeris  –  191056771 (progimnazijos kodas),  

E3 laukelyje – mokesčio dalies paskirtį – PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA (progimnazijos 

pavadinimas), 

E4 laukelyje – mokesčio dalies dydis – 2 % arba 1% (pasirinkite kiek % paremsite),  

E5 laukelyje – galite pasirinkite, iki kurio mokestinio laikotarpio norite skirti paramą (laikotarpis neturi 

būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų). 

 



Užpildytos formos pavyzdys 

 
 

4 žingsnis. Patikrinti dokumentą ir pateikti 

 
Prieš teikimą dokumentą reikia patikrinti – paspausti tikrinimo simbolį – raudoną šauktuką (žr.3pav.2). 

 
 

Jei nėra klaidų, paspausti mygtuką „Pateikti“ (žr.3pav.3). 

 

Dėmesio! Jei yra vienintelis perspėjimas „Gavėjo, kurio kodą įrašėte E2 laukelyje, teisę gauti 

mokesčio dalį galite pasitikrinti interneto svetainėjehttps://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-

duomenys1.“ deklaraciją pateikti galite.  

 

Patikrinti fondo duomenis galite VMI duomenų bazėje 

 

Dėkojame už Jūsų supratingumą ir paramą! 

 


