LIETUVOS RYŠIŲ DARBUOTOJŲ
PROFESINĖ SĄJUNGA

Kai manysi, kad
NEGALI kažką PAKEISTI,
prisimink domino efektą!

0,6%
GPM
PAREMK
Mus!

Šiandien gali mums skirti paramą!

Kuri mums suteiks
daugiau galimybių
KURTI GERESNĮ GYVENIMĄ
gerinant darbo sąlygas!

Šiais metais pasikeitė paramos nuo gyventojų pajamų mokeščio (GPM)
skyrimo įstatymas.
- kaip ir anksčiau galima 1,2% (atitinka 2% iki 2019 m) skirti mokyklai,
darželiui ar kitai organizacijai;
- ir galima papildomai 0.6% (atitinka 1% iki 2019 m) skirti profesinėms
sąjungoms.

Jei nori sužinoti daugiau informacijos apie mūsų veiklą ar kaip prisidėti
prie geresnio gyvenimo kūrimo kreipkis!

Mūsų kontaktai:
Kalvarijų g. 98-46, Vilnius
El.paštas – info@lrdps.lt
www.lrdps.lt

Kontaktai:
Regina – 8-686-81258
Marija 8-5-2132591, 8-654-93149

KAIP?
Užpildytą formą FR0512 galima pateikti tokiais
būdais:
1. Elektroniniu, prisijungiant prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS)
naudojant internetinės bankinkystės prisijungimą

2. Įteikiant tiesiogiai mokesčių administratoriui (nunešus į rajono ar
miesto VMI, su savimi reikia turėti dokumentą).

3. Išsiunčiant paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI Dokumentų tvarkymo
ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
Prašymą VMI reikia pateikti iki gegužės 1 d.
Negalima viename voke siųsti dviejų gyventojų prašymų.
PILDYMO INSTRUKCIJA
Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus. Prašymas
pildomas tik didžiosiomis spausdintomis raidėmis, juodu arba tamsiai
mėlynu rašikliu. Nepildytos eilutės turi būti paliktos tuščios, be jokių
simbolių (nulių, brūkšnių ir pan.).

Pildyti reikia šias eilutes, nurodant:
1 laukelyje - asmens kodą;
2 laukelyje – telefono Nr.;
3V laukelyje – vardą;
3P laukelyje – pavardę; (Jeigu turite du vardus ar dvi pavardes ir netlepa
į laukelį, tuomet rašyti pirmą vardą ar pirmą pavardę)

4 laukelyje - (miestą, gatvę, namo, buto numerį), kuriuo
pageidaujat gauti VMI korespondenciją;

5 laukelyje – nurodyti 2019 m.;
9S laukelį - pažymėti „X“ ženklu;
E1 laukelį – pasirinkti skaičių „3“;
E2 laukelyje - įrašyti 190581773 - LRDPS identifikavimo kodą;
E4 laukelyje – nurodyti skaičių „0.6“;
E5 laukelio – pildyti nereikia, jeigu paramą skiriate tik už 2019 metus,
bet galite skirti ir 5 metams, tuomet laukelyje nurodykit 2023 metus

Forma turi būti pasirašyta
jeigu pildoma popierinė forma - lapo apačioje nurodyta vieta
parašui, vardui ir pavardei
DĖKOJAME UŽ PARAMĄ

