Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokyklos darbuotojams ir visiems, kurie pervedė
1,2% savo pajamų Muzikos mokyklai.
Kviečiame Jus pasinaudoti proga ir šiais metais paremti mūsų ugdymo įstaigą. Skirdami
labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie savo vaikų ugdymo(si) sąlygų
gerinimo.
Administracija

Svarbu
Deklaracijų VMI pateikimo terminas nuo 2022-03-01 iki 2022-05-01
Prašymą gali pildyti visi gyventojai, kurie 2021 metais turėjo pajamų ir VMI yra
pateikę GMP308 deklaraciją.
• 2019 m. pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir
gyventojų paramai skiriamos GPM dalys - galima skirti 1,2 %
• Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį Mokyklai teikiami tik elektroniniu būdu per
Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
• Prašymai skirti paramą EDS teikiami vedlio principu, per EDS adresu
https://deklaravimas.vmi.lt pasirinkus skiltį Deklaravimas → Pildyti formą. Prašymas skirti
paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše.
•
•

EDS sistema galima naudotis per naršyklę arba mobilią VMI programėlę
I. Paramos formos pildymas internetu per naršyklę
1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos.
2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Deklaravimas“.
3. Kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir atsidariusiame lange išsirinkite „Prašymas skirti
paramą“.
4. Jeigu dar nesate šios formos pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti naują formą“.
5. Laukelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spauskite „Pildyti formą tiesiogiai portale“.
6. Jeigu jau esate šią formą pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti ankstesnės
pagrindu“.
7. Atsidariusiame lange pasirinkite FR0512 formą, versija 04, elektroniniam pildymui –
spauskite „Pildyti dokumentą šio pagrindu“.
8. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:
5 | Mokestinis laikotarpis – 2021;
6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
E1| Gavėjo tipas – 2;
E2| Gavėjo identifikacinis numeris – 191823998;
E3| Mokesčio dalies paskirtis – Panevėžio r. muzikos mokykla (įrašykite tiek kiek užteks
langelių);
E4| Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20;
E5| Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2021 m. arba vėliausiai iki 2024 m.
(pildoma tik norint paramą skirti ilgiau nei 1 metus).
9. Užpildžius formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir
patvirtinkite

