DĖKOJAME, KAD 2021 METAIS SKYRĖTE 1,2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
(GPM) JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS UGDYTINIAMS
Jūsų dėka, galime gerinti ugdymo kokybę, atnaujinti mokymo(si) aplinkas bei instrumentų bazę. 2021
m. už gautas lėšas įsigytas interaktyvus ekranas, kuris efektingai naudojamas muzikos teorijų pamokose.
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla turi tikslą ir toliau modernizuoti mokyklos erdves, todėl
2022 metais surinktos lėšos bus naudojamos ugdymo procese naudojamų įrenginių įsigijimui,
planuojama nupirkti du interaktyvius ekranus, kurie bus naudojami dailės ir teatro skyriuose.
Todėl kviečiame ir toliau skirti 1,2 % Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklai bei paraginti tai
padaryti savo draugus, kolegas ir artimuosius.
Užpildyti ir pateikti prašymą dėl 1,2% paramos skyrimo elektroniniu būdu iki 2022 m. gegužės 1 d.
nuoroda: https://deklaravimas.vmi.lt
Rekvizitai reikalingi prašymo formai užpildyti:
Paramos gavėjo kodas – 190310156
Paramos gavėjo pavadinimas – Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla

DETALUS PARAMOS PATEIKIMO PROCESAS
KAIP PATEIKTI 1,2 PROCENTŲ PARAMĄ
Kas gali teikti paramą?
Gyventojai deklaruodami pajamas kiekvienais metais gali skirti paramai dalį sumokėto pajamų
mokesčio nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai
parduoto turto.
Kaip pateikti prašymą paramai skirti?
Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt

Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI
priemonėmis.

Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą
rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše:

Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną:

Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.
I. Jei parama už 2021 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami
pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą. .
II. Jei paramą už 2021 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio
lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus
duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.

Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange
užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate.
Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“

Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti
veiksmus, kurie aprašyti 6 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis:
Redaguoti konkrečiam gavėjui nurodytą informaciją.
Kopijuoti įrašą (atsiras dar vienas toks pats įrašas).
Ištrinti įrašą.
Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir
spauskite „Taip, teisingi“.

Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. Pasirinkus
mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21
d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę
„Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio
dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas
prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš
dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“
ir spauskite ant formos kodo.

Daugiau informacijos apie GPM dalies skyrimą paramai rasite VMI svetainėje. Konsultacijos
mokesčių klausimais – telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777, taip pat galima pateikti
paklausimą e.būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su
išankstine rezervacija.
Prašymo formą FR0512 (4).
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
- asmens duomenys – (1- 4 laukeliai formoje);
- gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2;
- gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 190310156
Paramą galima skirti už laikotarpį iki 2024 metų. Prašymo formas FR0512 (4) į VMI galite teikti iki
2022 m. gegužės 1 d.

