
Mieli Butrimonių gimnazijos bičiuliai! 

    Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parėmė mus skirdami dalį gyventojų pajamų mo-
kesčio 2019 metais. Jūsų dėka gimnazija tampa vis patrauklesnė, jaukesnė, saugesnė. Tin-
kamai reprezentuodami savo gimnaziją, esame žinomi apskrityje, šalyje ir už jos ribų. 
 
    Šiais 2020 metais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą prašytume 
Jus savo 2019 m. pajamų mokesčio dalį (iki 1,2%) taip pat pervesti mūsų gimnazijai. 
    Norinčius ir galinčius mus paremti kviečiame užpildyti nustatytos FR0512 (4 versija) 
formos prašymą ir iki gegužės 4 d. pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam 
skyriui, kurio veiklos teritorijoje turite nuolatinę gyvenamąją vietą. Prašymo blankus 
(pildyti ranka) išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniai skyriai, gali-
te gauti ir gimnazijos raštinėje. VMI interneto tinklapyje http://www.vmi.lt/ skelbiama pra-
šymo forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu. 

Prašymą pateikti galite tokiais būdais: 

• tiesiogiai įteikti mokesčių administratoriui; 

• išsiųsti paštu į savo miesto VMI; 

• elektroniniu būdu centrinio mokesčių administratoriaus 
nustatyta tvarka; 

• pristatyti užpildytą formą į gimnazijos raštinę. 
 
Jums reikėtų užpildyti 1, 2, 3, 4 eilutes; 
Mokestinis laikotarpis (5 eil.) - 2019; 
Pažymėti 6S; 
Gavėjo tipas E1 - 2; 
Paramos gavėjo identifikacinis kodas E2 - 190244763; 
E4 - 1,2; 
E5 - laukelį pildykite, jeigu pajamų mokesčio dalį pageidaujate skirti ilgiau kaip vienerius 
metus. Tokiu atveju reikia įrašyti paskutinį mokestinį laikotarpį, kurio pajamų mokesčio 
dalį ketinate pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai 
(pvz. jeigu norite paskirti 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių paja-
mų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2019 m. mokestinio laikotarpio prašymą, ku-
rio E5 laukelyje įrašykite 2023 m.).  

 
PRA ŠY MAS SKI RTI  1 ,2%  GY VE NTOJŲ PAJAM Ų M OK ESČI O  
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Gera būti kartu! 

Dėk o ja me  u ž  J ū sų  g eru mą !  
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