
Kaip ir anksčiau, prašymus gyventojai (ar jų įgalioti atstovai, turintys teisę pateikti prašymą arba 
teisę atstovauti gyventoją VMI) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią 
apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos darbuotojai. Konsultacijos teikiamos ir Mokesčių informacijos centro 
telefonu 1882.                                 .
Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), galės 
pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų 
bibliotekose ir, prisijungę prie EDS, pateikti prašymą.                                  . 

KAS KEIČIASI?

KODĖL TO REIKIA?

KODĖL VERTA ATSISAKYTI POPIERINIŲ PRAŠYMŲ?

Prašymai skirti pajamų mokesčio
dalį paramai – tik e. būdu

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymo pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos 
gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau - prašymas) turės būti teikiama tik 
elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). 
Popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui,
nebus nagrinėjami.                                             .

• Nebereikia gaišti laiko ieškant pajamų mokesčio dalies teikimo prašymo formos internete
 ar kitais būdais;
• Nereikia spausdinti prašymo;
• Nereikia siųsti užpildyto prašymo VMI – sutaupomos visos su laiško siuntimu susijusios išlaidos;
• Pildant prašymą e. būdu iš karto parodomos prašymo formos pildymo klaidos,
 duomenų nereikia teikti dar kartą;
• EDS paramos gavėjus rasti bus paprasčiau – galimybė gavėją pasirinkti iš pilno sąrašo
 arba iš skirtų už praėjusius mokestinius laikotarpius;
• Prie EDS prašymą teikiantis gyventojas gali prisijungti jam patogiu metu.

Pajamų mokesčio dalies skyrimas e. būdu - saugus ir paprastas būdas skirti pajamų mokesčio dalį 
paramai. Taip užtikrinama ir tai, kad pajamų mokesčio dalį asmuo skirs savanoriškai.
• Pernai e. būdu savarankiškai paramą pateikė apie 70 % gyventojų, kasmet tokių gyventojų 
skaičius auga;                                                    .
• Daugiau kaip 60 % gyventojų, kurie prašymus teikia ne e. būdu, metines pajamų deklaracijas 
pildo e. būdu;                                                             .
• Nuo 2015 metų VMI sulaukė apie 800 gyventojų pranešimų, apie galimai neteisėtai jų vardu 
paskirtą pajamų mokesčio dalį, kai VMI pasiekė jų duomenimis pasinaudojus popieriuje užpildyti 
prašymai.                              . .

PAGALBOS?  BUS!

KEIČIASI IR SKIRIAMO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIAISVARBU ATSIMINTI!

Sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamas GPM bei socialinio draudimo įmokas, dirbančių 
asmenų darbo užmokestis „ant popieriaus“ padidintas 1,289 karto, todėl pasikeitė ir gyventojų 
kasmet pajamų mokesčiu skiriamos pajamų mokesčio dalys.         
Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 % 
pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 %), politinėms partijoms - iki 0,6 % (anksčiau buvo 1 
%), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 %    
(anksčiau buvo 1 %).                                                            .

Gyventojai ir toliau galės skirti pajamų mokesčio dalį už einamuosius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius. Taigi, gyventojo pageidavimu, pagal vieną pateiktą Prašymą, pajamų mokesčio dalis 
bus pervedama penkis mokestinius laikotarpius.                                                           . 
Gyventojams, kurie anksčiau pateiktuose prašymuose iš karto nurodė norintys pajamų mokesčio dalį skirti toms pačioms organizacijoms ne tik šiais, bet ir kitais metais ar maksimaliam laikotarpiui, 
pateiktų prašymų tikslinti nereikės. Skirtos pajamų mokesčio dalys bus perskaičiuotos automatiškai, tad 2020 m. ir vėlesniais metais pasirinktoms organizacijoms bus pervedama tokia pat pajamų 
mokesčio dalis nuo asmens sumokėtų mokesčių.                                                                                  .


