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Lietuvos muzikos terapijos asociacija (kodas 191945660) 

 
1 žingsnis. Prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) 
 
Prisijungimo adresas – http://deklaravimas.vmi.lt 
 
Prisijungti galima (žr. 1 pav.) : 
a) per išorines sistemas (el. bankininkystės sistemą, naudojant asmens tapatybės kortelę), 
b) VMI priemonėmis, 
c) el. parašu. 
Prisijungę pasirinkite Prisijungti prie „EDS“ (žr. 2 pav.). 

 

1. pav. Prisijungimo prie EDS būda 

http://deklaravimas.vmi.lt/
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2. pav. VMI sistemos pasirinkimas  
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2 žingsnis. Pasirinkti formą FR0512 v.2 pildymui 
 
Pasirinkite EDS funkcijos (žr. 3 pav. 1), Deklaravimas (žr. 3 pav. 2), Pildyti dokumentą (žr. 
3 pav. 3), 
Pildyti naują dokumentą (žr. 3 pav. 4). 
Raskite formą FR0512 v.2 (Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems 
teisę gauti 
paramą, ir (arba) politinėms partijoms Versija 2013-12-31). 
Kad būtų paprasčiau surasti, laukelyje Formos kodas įveskite 0512 ir spauskite mygtuką 
Filtruoti. 

Paspauskite Pildyti formą tiesiogiai portale (žr. 3 pav. 5). 

 

2. pav.: Formos FR0512 v.2 pasirinkimas 
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3 žingsnis. Užpildyti formą 
Užpildykite formą (žr. 4 pav. 1) 

 
3. pav.: Formos FR0512 v.2 pildymas 

4. Įrašykite asmens kodą (1), telefoną (2), vardą (3V), pavardę (3P), adresą (4). 
Užpildykite kitus 

5. laukelius: 
6. 5 Mokestinis laikotarpis 2013 
7. 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą Pažymėti 
8. 6A Atsisakau mokesčio dalį skirti vienetams, turintiems teisę gauti paramą Nežymėti 
9. 7S Mokesčio dalį skiriu politinėms partijoms Nežymėti 
10. 7A Atsisakau mokesčio dalį skirti politinėms partijoms Pažymėti 
11. E1 Gavėjo tipas 2 – paramos gavėjas 
12. E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 191945660 (kitas nei nurodyta 3 pav.).  
13. E3 Mokesčio dalies paskirtis Nepildyti 
14. E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) 2% 
15. E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio 2017 

 
Teikiant prašymą, iki 2% pajamų mokesčio tam pačiam paramos gavėjui galima skirti ilgiau 
kaip vienerius metus (iki 5 metų). Pavyzdžiui, norint skirti 2013-2017 m. metų pajamų 
mokesčio dalį (iki 2%), pakanka pateikti vieną – 2012 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, 
E5 laukelyje įrašius 2017 m. Pagal tokį prašymą pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 
2013, 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. sumokėtų mokesčių, todėl 2014- 2017 m. laikotarpio 
prašymų (FR0512 v.2) gyventojui teikti nereikės. 

4 žingsnis. Patikrinti dokumentą ir pateikti 
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Prieš teikimą dokumentą reikia patikrinti – paspausti tikrinimo simbolį – raudoną šauktuką 
(žr. 4 pav. 2). 
Jei nėra klaidų, paspausti mygtuką „Pateikti“ (žr. 4 pav. 3). 
 
Dėmesio! Jei yra vienintelis perspėjimas „Gavėjo, kurio kodą įrašėte E2 laukelyje, teisę gauti 
mokesčio dalį galite pasitikrinti interneto svetainėje 
http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1003742“, deklaraciją pateikti galite. 
 
 
Jei iškilo klausimų, kreipkitės elektroniniu paštu ziteto@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 

Lietuvos muzikos terapijos asociacijos rekvizitai: 

Įmonės kodas 191945660 

Būstinės adresas: Miežių g. 8-15, LT-08416, Vilnius 

SEB Vilniaus bankas 

Banko sąskaita LT43 7044 0600 0122 5113 

 

http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1003742
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