2 proc. Žagarės gimnazijai
Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymas sudaro galimybę teikti paramą
neatvėrus piniginės. Nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2% valstybei sumokėto gyventojų
pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai organizacijai. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš
gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Maloniai kviečiame ir šiais metais, iki geguţės 1 d., skirti
2% sumokėto pajamų mokesčio Ţagarės gimnazijai. Duomenys, reikalingi prašymui:
Paramos gavėjas: JONIŠKIO R. ŢAGARĖS GIMNAZIJA
Adresas: KĘSTUČIO G. 1, ŢAGARĖ, JONIŠKIO R.
Paramos gavėjo kodas: 190565388
A/s Nr. LT807300010129351608 AB Swedbank.
Kaip skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramą?
Apsisprendę paremti gimnaziją Jūs turite uţpildyti prašymo formą FR0512
„Prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos
Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą“.
Prašymo formą FR0512 galima rasti:






mokesčių inspekcijoje, Livonijos g. 10, 84124 Joniškis.
internete adresu http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512.pdf ,
prašymo formą galima pasiimti ir uţpildyti gimnazijos bibliotekoje,
jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite uţpildyti ir išsiųsti 2 proc. formos
FR0512 prašymą internetu,
paramos formą FR0512 galite pildyti kartu su savo „Metine pajamų mokesčio deklaracija“.

Prašymo pildymo taisyklės
Prašymas pildomas tik didţiosiomis spausdintinėmis raidėmis arba spausdinamas
kompiuteriu. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepaţeidţiant nurodytų laukų
linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz.: brūkšnelių, kryţelių,
nulių ar pan.).

















1. Asmens kodas
2. Gyv. vardas, pavardė
3. Nuolatinė gyvenamoji vieta
4. Telefonas
5. El. pašto adresas (nebūtinas)
6. Mokestinis laikotarpis – 2013
7. Pildymo data – 20...-...-... arba kita
8. Pirminė – x
9. Eilutės Nr. – 01
10. Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 190565388
11. Paramos gavėjo pavadinimas – JONIŠKIO R. ŢAGARĖS GIMNAZIJA
12. Buveinės adresas – KĘSTUČIO G. 1, ŢAGARĖ, JONIŠKIO R.
13,14,
15 A/s Nr. LT807300010129351608
16. 2.00
Apačioje - asmens, pateikusio prašymą, parašas, vardas, pavardė.

Paraginkite ir savo artimuosius, kolegas, draugus, paremti Ţagarės gimnaziją. Iš
anksto dėkojame uţ Jūsų bendradarbiavimą, paramą, bei rūpestį vaikų švietimo gerove. Linkime
sėkmės.

