
      Gerbiami tėveliai, darželio-mokyklos darbuotojai, rėmėjai,  

 

iki gegužės 1 d. Jūs  galite skirti  1,2 %  nuo gyventojų pajamų mokesčio paramą  savo vaikų, darželio-mokyklos „Saulutė“ 

mokinių ir ugdytinių  saugumui ir gerovei.  

 Esame dėkingi už Jūsų finansinę paramą. Ši parama  yra itin svarbi ir vertinga.  

Kreipiamės į Jus, prašydami ir šiemet darželiui-mokyklai „Saulutė“  skirti 1,2% GPM. Paramą galima skirti 1-5 metams (iki 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 metų) 

 

Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ rekvizitai 

Paramos gavėjo pavadinimas: labdaros ir paramos fondas „Vaikai“ 

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 302568734 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT197300010125091399 

Banko pavadinimas: SWEDBANK AB 

Banko kodas: 73000  

  

 Pildymo duomenys: 

10 laukelyje: 302568734 

11 laukelyje: labdaros ir paramos fondas „Vaikai“ 

16 laukelyje: 1,20 % 

(ankščiau buvo 2,00 %) 

  

 

 



 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMACIJA 

Informuojame Jus, kad pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 forma, toliau 

— Prašymas) pateikimo tvarka. 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) 

Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS). Atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai Prašymai  nebus  nagrinėjami. 

Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių 

inspekciją, kur tai padaryti jiems padės VMI darbuotojai. Gyventojai galės pasinaudoti ir viešais interneto prieigos taškais (toliau — VIPT), 

esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose, kuriuose, prisijungę prie EDS, turės galimybę pateikti Prašymus elektroniniu būdu. Kaip ir 

kasmet, VMI darbuotojai tam tikru laiku atvyks į VIPT ir padės gyventojams pateikti Prašymus  ir pajamų mokesčio deklaracijas. 

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, 

kuri bus nuolat papildoma. 

Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio 

(GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys: 

         Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM 

(anksčiau buvo 2 proc.); 

         Politinėms partijoms — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.); 

         Profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams — iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.). 

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar 

paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060. 

  

 

 

http://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

