
Tapkite mūsų rėmėju bei prisidėkite prie mūsų paslaugų kokybės gerinimo. 

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, praeitais metais sumokėto pajamų 

mokesčio dalimi (iki 1,2 procento) galite paremti kurią nors organizaciją, kuri įregistruota kaip 

paramos gavėjas. 

Remdami VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę Jūs nepatirsite jokių papildomų 

išlaidų. Tereikia mokesčių administratoriui nurodyti, kad VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninei skiriate iki 1,2 procento praeitais metais Jūsų jau sumokėto į biudžetą 

pajamų mokesčio. 

Tam reikia užpildyti ir (šiemet iki liepos 1 dienos) pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai 

nustatytos formos prašymą. 

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais: 

1. Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui (VMI). Užpildytą popierinę forma galite pateikti 

bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite EDS skiltyje

https://deklaravimas.vmi.lt ,,Formų sąrašas“ (formos kodas FR0512) 

2. Elektroniniu būdu per EDS vadovaudamiesi šiais žingsniais: 

2.1. Prisijunkite prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) 
adresu: https://deklaravimas.vmi.lt 

https://deklaravimas.vmi.lt/


2.2.  Prisijungti prie EDS galima per išorinės sistemas (pvz.: e. bankininkystę), su e. parašu 
ar su VMI priemonėmis:  

 

 
 
 
 

2.3.  Prisijungus prie sistemos, skiltyje ,,Deklaravimas‘‘ pasirenkame ,,Pildyti forma‘‘. 
Prašymą skirti parama rasite ,,Dažniausiai pildomų formų‘‘ sąraše: 

 
 



2.4. Formos pildymo laukelyje spaudžiame gaublio ikoną, skirta elektroniniam pildymui: 

2.5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus užpildyti 
būtina: 

       (!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2021 
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams - ✔ 
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas) 
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 111888333888555888888888999   
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – VVVšššĮĮĮ   ŠŠŠvvv...   KKKlllaaarrrooosss   pppaaalllaaaiiikkkooommmooojjjooo   gggyyydddyyymmmooo   iiirrr   ssslllaaauuugggooosss   llliiigggooonnniiinnnėėė 
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20 
(!) E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2025 m. (pildoma tik 
norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus) 



2.6.  Pateikite prašymą dešiniajame kampe paspaudus ,,Pateikti deklaraciją‘‘ 

 
 
Jūs privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, kitaip parama nebus skiriama. 
Prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija. 
 
 Dėkojame už Jūsų paramą! 
 
 
 
 
 


