PRAŠŠYMO PERV
VESTI PAJAM
MŲ MOKESČ
ČIO DALĮ, PILDOMO
P
FO
ORMOJE FR
R0512(02),

BŪTINOS UŽŽPILDYTI EILUTĖS
E
IR PRAŠYM
MO PATEIKIM
MAS
1. Praašymo 1 lau
ukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacin
nis numeris ‐ ASMENS
KODA
AS.
2. Praašymo 2 lau
ukelyje turi būti
b įrašomaas TELEFONO
O KODAS IR NUMERIS. JJei telefono numeris registruotas
užsieenio valstybėėje, prieš skaaitmenis turri būti įrašom
mas ženklas „+“ .
3. Prrašymo 3V laukelyje tu
uri būti įraššomas gyventojo VARD
DAS (vardai). Jeigu vard
dai netelpa,, turi būti
įrašomas pirmasis vardas.
4. Praašymo 3P laaukelyje turii būti įrašom
ma gyventojo
o PAVARDĖ (pavardės). Jeigu pavarrdės netelpaa, turi būti
įrašoma pirmoji pavardė.
5. Prrašymo 4 laukelį laukelyje turi būti įrašomas gyventojo ADRESAS (ggatvės pavadinimas, naamo, buto
numeeriai, miesto
o ar vietovėss pavadinimai), kuriuo pageidaujam
p
ma gauti koreespondencijją.
6. Praašymo 5 lau
ukelyje turi būti
b įrašomi praėjusieji metai “2011
1“.
7. Praašymo 6S laukelis turi būti
b užpildom
mas „X“ ženklu.
8. Kaai pageidaujjama pajam
mų mokesčio
o dalį paskiirti keliems vienetams,, turintiemss teisę gauti paramą,
kiekvvieno vieneto duomenyss turi būti įrašomi atskirrose prašym
mo eilutėse.
9. Praašymo E1 laukelyje turi būti įrašom
ma „2“.
10. Prašymo
P
E2 laukelyje tu
uri būti įraššomas vieneeto, turinčio
o teisę gauti paramą, id
dentifikacinis numeris
(kodaas). BALTIJO
OS BALETO GRUPĖS
G
atveeju ‐ “302629
9386”.
11. Prašymo
P
E4 laukelyje turi
t
būti įrašoma E2 laaukelyje nurrodytam vieenetui prašo
oma pervesti pajamų
mokeesčio dalis (p
procentais), ne didesnė kaip 2,00 PROCENTAI.
12. Prašymo
P
E5 laukelis
l
paliiekams TUŠČ
ČIAS, kai gyvventojas savvo pajamų m
mokesčio dalį pageidauja skirti tik
už 20
011‐uosius metus.
m
12.1.. Prašymo E5
E laukelis užpildoms, jei gyvento
ojas savo pajamų
p
mokkesčio dalį pasirinktam
m vienetui
pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius
v
metus. Tokiu atveju jamee turi būti įraašomi laikottarpio pabaigos metai
iki 20
015‐ųjų: “20
012“, “2013““, “2014“ “2015“.
13. Prašymą
P
PASSIRAŠYTI, nurodyti savo vardą ir pavvardę.
14. Prašymo
P
origginalą pristaatyti ASMEN
NIŠKAI arba Lietuvos
L
PAŠTU VALSTYYBINEI MOKESČIŲ INSPEEKCIJAI iki
š.m. GEGUŽĖS 2 d. adesu Ulo
onų g. 2, LT – 08245 Vilnius, kituose miestuose:
m
http:///www.vmi.lt/lt/?itemId
d=20796.
15. Prašymo
P
originalą galite
e pristatyti ir mums, B
BALTIJOS BA
ALETO GRUP
PEI – mes pasirūpinsim
p
me, kad jis
pasieektų Valstyb
binę mokessčių inspekcciją. Susisiekkite su mumis telefon
nu: 8‐616‐34773, arba el.paštu:
info@
@balticballet.com.

BALTTIJOS BALETTO GRUPĖ
DĖKO
OJA UŽ JŪSŲ PASIRINK
KIMĄ

VŠĮ BALETO TEATRAS | VALANČIAUS G.
G 7‐52, VILNIUS, LT‐03158
L
| ĮMON
NĖS KODAS 30262
29386 | ATSISKAITOMOJI SĄSKAITTA LT 347044060
0007705166,
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Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V- 45
(2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija)

Pildo VMI darbuotojas
1 Mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (asmens kodas)

2 Telefonas

3V Vardas

3P Pavardė

4 Adresas

PRAŠYMAS PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS
5 Mokestinis
laikotarpis

Eilutės
Nr.

Y Y Y Y

E1 Gavėjo
tipas***

Mokesčio dalį skiriu*
Atsisakau mokesčio dalį skirti**
6A
6S vienetams, turintiems
vienetams, turintiems teisę
teisę gauti paramą
gauti paramą
(Galite pažymėti tik vieną laukelį)

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

7S Mokesčio dalį skiriu*
politinėms partijoms

7A Atsisakau mokesčio dalį skirti**
politinėms partijoms

8 Papildomų
lapų skaičius

(Galite pažymėti tik vieną laukelį)

E3 Mokesčio dalies paskirtis****

E4 Mokesčio dalies dydis
(procentais)

E5 Mokesčio dalį skiriu iki
mokestinio laikotarpio*****

1

,

Y Y Y Y

2

,

Y Y Y Y

3

,

Y Y Y Y

4

,

Y Y Y Y

5

,

Y Y Y Y

6

,

Y Y Y Y

7

,

Y Y Y Y

* Pažymėjus 6S ir (ar) 7S laukelį, mokesčio dalis bus pervedama šiame prašyme nurodytiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms (ankstesnio mokestinio laikotarpio prašyme, kuriame buvo užpildyti E5 laukeliai,
nurodytiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms mokesčio dalis nebebus pervedama).
** Pažymėjus 6A ir (ar) 7A laukelį, mokesčio dalis Jūsų ankstesniuose prašymuose nurodytiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms nebebus pervedama.
*** Gavėjo tipas: 1 - politinė partija, 2 - vienetas, turintis teisę gauti paramą.
**** E3 laukelis užpildomas, kai pageidaujama nurodyti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, arba politinei partijai, kokiam tikslui jis turėtų panaudoti skiriamą mokesčio dalį. Įrašomas gavėjo programos, meno ar sporto kolektyvo, padalinio,
(sutrumpintas) pavadinimas. Negali būti įrašomi vardai, pavardės ir daugiau kaip 2 skaitmenys.
***** E5 laukelis užpildomas, kai mokesčio dalį tiems patiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms pageidaujama skirti ilgiau kaip 1 metus. Įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo
metų, įrašytų 5 laukelyje.
Asmuo, pateikęs prašymą

3 090288 351694

(parašas)

(vardas, pavardė)

