Kviečiame mokinių tėvelius, mokyklos darbuotojus ir visus, mylinčius mokyklą,
tapti Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos rėmėjais
Tam, kad galėtume visi kartu gražinti mokyklos aplinką bei gerinti ugdymosi
sąlygas, maloniai prašytume skirti iki 1,2 % GPM (gyventojų pajamų mokesčio)
sumos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Jums nutarus
paramą skirti mūsų mokyklai, papildomai mokėti nieko nereikės. Jūsų parama bus
išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į
mokyklos sąskaitą. Jūsų skirta parama Mokyklos tarybos pritarimu bus naudojama
būtiniausioms mokyklos reikmėms, mokymo priemonėms, muzikos instrumentams
bei inventoriui įsigyti.
Kiekvienais metais galima pateikti prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis
(iki 1,2 procento) būtų pervesta Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklai
(kodas 190453866), kuri yra paramos gavėjas.
Kaip pateikti prašymą?
Jeigu jau esate raštu arba elektroniniu būdu pateikę Prašymo FR0512 04 formą, tai
vėl šią formą užpildyti ir pateikti galite anksčiau teikto prašymo duomenų pagrindu
tiesiogiai portale arba jo duomenis parsisiuntę į savo kompiuterį:
•

Pasirinkite anksčiau teiktą FR0512 04 formos prašymą

Pakoreguokite prašymo duomenis ir jį pateikite.
Trumpa FR0512 04 formos laukelių pildymo instrukcija:
•

•

5 - 2020

•

6S - žymėti X simboliu

•

E1 - įvesti 2

•

E2 - įvesti 190453866

•

E4 - įvesti 1,2

•

E5 – įvesti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite dar 1 metų paramą

skirti mums, įveskite 2021, o jei 3 ar 4 metų paramą – atitinkamai 2023 ar 2024.
Jeigu nesate teikę prašymo dėl 1,2 procento pajamų mokesčio skyrimo paramai arba
labdarai, tai šį prašymą galite užpildyti tiesiogiai portale arba parsisiuntę jo formą į savo
kompiuterį.
Prašymus per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) galite pateikti savarankiškai
arba Jums juos padės užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) darbuotojai.
Aktualią informaciją galite rasti specialioje VMI svetainės skiltyje.
Iki 2022 m. sausio 1 d. priimami ir popieriniai prašymai. Prašymo formą galima
atsispausdinti, užpildyti, pasirašyti ir išsiųsti paštu į VMI adresu Neravų g. 8,
LT-66257 Druskininkai.

Popierinio prašymo forma 1,2 proc. paramai

Nuo 2022 m. sausio 1 d. bus priimami tik elektroniniu būdu pateikti prašymai.
Rekvizitai paramai skirti:
Paramos gavėjas

KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLA

Adresas

STATYBININKŲ PR. 5, KLAIPĖDA

Paramos gavėjo
kodas

190453866

Sąskaitos numeris

AB Šiaulių bankas LT517180500002142945

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos bendruomenė

