
Dėl 1,2% paramos gimnazijai.

Svarbu:
Deklaracijų VMI pateikimo terminas nuo 2021-03-01 iki 2021-05-01. 
Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki 2021 m. gegužės 3 
d. (įskaitytinai)

Prašymą gali pildyti visi gyventojai, kurie 2020 metais turėjo pajamų ir 
VMI yra pateikę GMP308 deklaraciją.

2019 m. pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl 
pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys - galima skirti 1,2 %

2020 metų deklaracijos pildomos tik per VMI EDS sistemą, panaikinta 
galimybė pildyti popierines deklaracijas 



KAIP SKIRTI PARAMĄ?
Per tinklapį deklaravimas.vmi.lt (naudojantis 

internetine bankininkyste) arba per VMI 
mobiliąją programėlę.



Paspaudžiate nuorodą https://deklaravimas.vmi.lt
ir prisijungiate prie Elektroninės deklaravimo 
sistemos (EDS)

https://deklaravimas.vmi.lt/


Prisijungti per elektroninę bankininkystę



1. Paspaudžiame „Pildyti formą“
2. Įrašome formos kodą 512
3. Nurodom mokestinius metus 2020
4. Spaudžiame  „Filtruoti“
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Atsidarius formai spaudžiame piktogramą 
„Pildyti formą tiesiogiai portale“



ASMENS KODAS

Formoje didžiosiomis raidėmis užpildome 
asmeninius duomenis



Užpildome laukelius:
1. 5   | Mokestinis laikotarpis – 2020;
2. 6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite);
3. E1 | Gavėjo tipas – 2;
4. E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 190330034
5. E3 | Mokesčio dalies paskirtis – Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija (įrašykite tiek kiek užteks 
langelių)
6. E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20
7. E5 | Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2021 m. arba vėliausiai iki 2024 m. (pildoma tik norint 
paramą skirti ilgiau nei 1 metus).
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Užpildžius formą, dešiniajame viršutiniame kampe 
paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.



Paramos formos pildymas per VMI mobiliąją 
programėlę
• 1. Parsisiųskite VMI programėlę iš Google Play arba App Store

2. Prisijunkite VMI programėlėje
3. Pasirinkite „EDS deklaracijos“
4. Pasirinkite „Paramos skyrimas“
5. Spauskite „Pildyti naują“
6. Užpildykite visus laukelius

5   | Mokestinis laikotarpis – 2020;

6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);

E1 | Gavėjo tipas – 2;

E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 190330034

E3 | Mokesčio dalies paskirtis – Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija (įrašykite tiek kiek 
užteks langelių)

E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20

E5 | Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – 2021 m. arba vėliausiai iki 2024 m. (pildoma 
tik norint paramą skirti ilgiau nei 1 metus).

7. Spauskite „Pateikti“

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi
https://itunes.apple.com/lt/app/e-vmi/id836585170?mt=8

