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PRAŠYMO PERVESTI IKI 2 PROCENTǏ PAJAMǏ MOKESýIO SUMOS LIETUVOS
VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS
ƲSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĉ GAUTI PARAMĄ, FR0512 FORMOS UŽPILDYMO IR
PATEIKIMO TAISYKLƠS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios Prašymo pervesti iki 2 procentǐ pajamǐ mokesþio sumos Lietuvos vienetams, pagal
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos Ƴstatymą turintiems teisĊ gauti paramą, FR0512 formos
užpildymo ir pateikimo taisyklơs (toliau – Taisyklơs) nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo,
norinþio pervesti iki 2 procentǐ pajamǐ mokesþio, mokơtino pagal metinĊ pajamǐ mokesþio
deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinơs pajamǐ mokesþio deklaracijos
neteikia, – iki 2 procentǐ mokestƳ išskaiþiuojanþio asmens išskaiþiuoto pajamǐ mokesþio sumos dalƳ
asmenims, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos Ƴstatymą turintiems teisĊ gauti paramą
(toliau – LPƲ; Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818), prašymo (toliau – prašymas) užpildymo
ir pateikimo apskriþiǐ valstybiniǐ mokesþiǐ inspekcijǐ teritoriniams skyriams (toliau – AVMI)
tvarką.
2. Taisyklơs parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojǐ pajamǐ mokesþio
Ƴstatymo (toliau – GPMƲ; Žin., 2002, Nr.73-3085) 34 str. 3 dalies nuostatomis.
II. PRAŠYMO PATEIKIMAS
3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendoriniǐ
metǐ, einanþiǐ po to mokestinio laikotarpio, gegužơs 1 dienos turi teisĊ tai AVMI, kurios veiklos
teritorijoje turi nuolatinĊ gyvenamąją vietą, pateikti prašymą.
31. Prašymas gali bǌti pateiktas tokiais bǌdais: tiesiogiai Ƴteiktas AVMI darbuotojui,
atsiǐstas paštu, elektroniniu bǌdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką.
4. Prašyme gali bǌti nurodytas vienas arba keli paramos gavơjai, taþiau bendra prašomo
pervesti pajamǐ mokesþio dalis negali bǌti didesnơ kaip 2 procentai mokơtino pagal metinĊ pajamǐ
mokesþio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinơs pajamǐ mokesþio
deklaracijos neteikia, - 2 procentai mokestƳ išskaiþiuojanþio asmens išskaiþiuoto pajamǐ mokesþio
sumos.
5. Jei pagal GPMƲ nuostatas nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo pateikti metinĊ
pajamǐ mokesþio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija.
. Jei minơtos deklaracijos gyventojas pateikti neprivalo, pateikiamas tik prašymas. Tokiu
atveju nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisĊ prašymą pateikti ir per asmenƳ, su kuriuo jis yra
susijĊs darbo santykiais arba jǐ esmĊ atitinkanþiais santykiais, pastarajam sutikus.
7. Nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą asmeniui, susijusiam su juo darbo santykiais
arba jǐ esmĊ atitinkanþiais santykiais, turi pateikti voke ir ant užklijos linijos pasirašyti taip, kad
nebǌtǐ Ƴmanoma atplơšti voko nepažeidus parašo vientisumo.
8. Minơtas asmuo (darbdavys) privalo iki atitinkamǐ metǐ gegužơs 1 dienos prašymą
pateikti tai AVMI, kuriai Valstybinơs mokesþiǐ inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansǐ
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ministerijos (toliau – VMI prie FM ) nustatyta tvarka turi bǌti pateikiama pajamǐ mokesþio,
išskaiþiuoto iš A klasơs pajamǐ, deklaracija.
9. Prašymo blankus išduoda AVMI. VMI prie FM interneto tinklapyje (www.vmi.lt)
skelbiama prašymo forma, skirta pildyti kompiuteriniu bǌdu.
III. PRAŠYMO UŽPILDYMAS
10. AVMI turi bǌti pateiktas tinkamai užpildytas prašymas;
101. Prašymas turi bǌti užpildytas ranka arba kompiuteriniu bǌdu. Ranka užpildyti galima
spaustuviniu bǌdu iš AVMI gautą prašymo blanką. Kompiuteriniu bǌdu galima užpildyti VMI prie
FM tinklapyje skelbiamą prašymo formą;
11. Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinơmis raidơmis;
12. Duomenys turi bǌti Ƴrašyti tiksliai Ƴ jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytǐ laukǐ
linijǐ;
13. Nepildytinos eilutơs turi bǌti paliktos tušþios (be jokiǐ simboliǐ, pvz., brǌkšneliǐ,
kryželiǐ, nuliǐ ar pan.);
14. 1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas;
15. 2 laukelyje - nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardơ;
16. 3 laukelyje - gyvenamoji vieta ( miestas, gatvơ, namo, buto numeris);
17. 4 laukelyje - telefono numeris (laidinio ar mobiliojo telefono kodas ir numeris);
18. 5 laukelyje - elektroninio pašto adresas ( jeigu toks yra);
19. 6 laukelyje - ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t.y. kalendoriniai metai, kuriais
išskaiþiuoto (mokơtino) pajamǐ mokesþio sumos dalis prašoma pervesti;
20. 7 laukelyje - prašymo pildymo data ( metai, mơnuo, diena);
21. 8 laukelyje pažymima „X“ ženklu pirminơ forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą
kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas;
22. 9 laukelyje nurodomas paramos gavơjo(-ǐ) eilutơs numeris.
23. 10 laukelyje - paramos gavơjo identifikacinis numeris (kodas), t.y. tas paramos gavơjo
numeris (kodas), kurƳ jam suteikơ Juridiniǐ asmenǐ registro tvarkytojas;
24. 11 laukelyje - pilnas arba sutrumpintas paramos gavơjo pavadinimas;
25. 12 laukelyje - paramos gavơjo buveinơs adresas (miestas, gatvơ, namo, buto numeris);
26. 13 laukelis nepildomas;
27. 14 laukelis nepildomas;
28. 15 laukelis nepildomas. Kai gyventojas nori paramą skirti konkreþiai paramos gavơjo
vykdomai programai, kuriai yra atidaryta atskira sąskaita, jis gali nurodyti šios sąskaitos numerƳ;
29. 16 laukelyje - prašoma pervesti pajamǐ mokesþio dalis (procentais). Jeigu prašyme
nurodomi keli paramos gavơjai, bendra 16 laukelyje nurodytǐ daliǐ suma negali viršyti 2 procentǐ.
30. 17 laukelyje – nurodomas papildomǐ lapǐ skaiþius (jeigu papildomi lapai pridedami).
31. Papildomas lapas užpildomas tuo atveju, kai pritrǌksta eiluþiǐ paramos gavơjui Ƴrašyti
prašymo pagrindiniame lape. Prašymo pagrindinio ir papildomo lapǐ eiluþiǐ numeracija turi bǌti
ištisinơ (pvz.1;2;3 ir t.t.)“. Papildomo lapo 1, 6-16 laukeliai pildomi analogiškai, kaip prašymo
pagrindinio lapo 1, 6-16 laukeliai.
32. Papildomo lapo laukelyje „Papildomo lapo numeris“ Ƴrašomas papildomo lapo numeris.
33. Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokƳ prašymą, ir nurodo
savo vardą bei pavardĊ. Kai Ƴstatymǐ nustatyta tvarka užpildyti ir pasirašyti prašymą yra pavesta
Ƴgaliotam asmeniui, tai prašymą pasirašo tas asmuo ir nurodo savo vardą, pavardĊ ir asmens kodą;
34. Prašyme turi bǌti nurodyti visi reikalaujami duomenys.
35. Prašymą, kuriame nurodyti ne visi reikalaujami duomenys, nuolatinis Lietuvos
gyventojas turi teisĊ patikslinti, pateikdamas naują patikslintą prašymą (naujai pilnai užpildytą),
taþiau ne vơliau kaip iki einamǐjǐ kalendoriniǐ metǐ, einanþiǐ po tǐ kalendoriniǐ metǐ, už kuriuos
pateikiamas prašymas, liepos 1 dienos.
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. AVMI darbuotojai, vykdantys mokesþiǐ mokơtojǐ aptarnavimo funkcijas, privalo
kontroliuoti, kad bǌtǐ laikomasi šiǐ Taisykliǐ.
_______________________________

