Gerb. Tėveliai,
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie apsispręs skirti 2 proc. nuo pajamų mokesčio paramą
Vilniaus privačiai gimnazijai.
Apsisprendę paremti mūsų gimnaziją, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512. Raidės ir skaičiai turi
būti tiksliai įrašyti į laukelius, pildyti prašome tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
Jūsų prašymo formos FR0512 Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktos šiais būdais:
1) Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą)
1.1.
Internetinės bankininkystės pagalba prisijunkite prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos
(EDS)
1.2.
Dešinėje pusėje pasirinkite „Paramos skyrių“:

1.3.

Pasirenkame formą FR0512 v.2 ir pildymą tiesiogiai internete.

Atsivėrusioje formoje Jūs turėtumėte matyti tokius užpildytus laukelius: Jūsų asmens
kodas, vardas, pavardė.
 4 laukelyje - Jūsų adresas;
 5 laukelyje – įrašykite 2014;
 6S laukelyje - žymėkite varnele;
 E1 laukelyje – rašykite 2;
 E2 laukelyje – rašykite 191784577;
 E4 laukelyje – rašykite 2,00 arba kitą skaičių (ne didesnis nei 2), atitinkantį Jūsų skiriamą
mokesčių dalį mokyklai;
 E5 laukelyje - rašykite mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už
2014 metus, rašykite 2014, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių
skiriate paramą.

1.4.

ASMENS KODAS

Prieš išsiųsdami formą, pasitikrinkite ar nėra klaidų. Tai padaryti galite spragtelėję virš
formos esantį raudono šauktuko mygtuką !. Patikrinę formą, spauskite Pateikti, mygtukas
pažymėtas žalia varnele.

1.5.

2) Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu šiuo adresu:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Deklaracijų
tvarkymo skyrius Neravų g. 8, Druskininkų m., Druskininkų sav., LT-66402
Užpildytą formą įdėkite į voką, užklijuokite ir pasirašykite ant užklijuotos linijos taip, kad nebūtų įmanoma
atplėšti voko, nepažeidus parašo vientisumo. Nepamirškite ant voko nurodyti savo atgalinį adresą.

3) Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui.

ASMENS KODAS
PAVARDĖ
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*E4 laukelyje – 2,00 arba kitas skaičius (ne didesnis nei 2), atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį mokyklai.
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