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

Asmuo, pateikęs prašymą

3P

1

E3 Mokesčio dalies paskirtis****E1 Gavėjo
tipas***

E4 Mokesčio dalies dydis
(procentais)

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

6S 7S6A 7A
Mokesčio dalį skiriu*
vienetams, turintiems
teisę gauti paramą

Mokesčio dalį skiriu*
politinėms partijoms

Atsisakau mokesčio dalį skirti**
vienetams, turintiems teisę

gauti paramą
Atsisakau mokesčio dalį skirti**

politinėms partijomsY Y Y Y

Y Y Y Y1

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.
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Vieta VMI archyvo brūkšniniam kodui

(parašas) (vardas, pavardė)

(Galite pažymėti tik vieną laukelį) (Galite pažymėti tik vieną laukelį)
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