
Viešoji įstaiga Klaipėdos futbolo mokykla 
KVIEČIA SKIRTI 1,2 PROC. GPM 

 
Gerbiamieji Klaipėdos futbolo mokyklos bendruomenės nariai, 
 
prasidėjo gyventojų pajamų deklaravimo periodas, kurio metu taip pat galite skirti 1,2% 
savo GPM dalį paramos gavėjams. 
 
Kviečiame prisidėti prie Viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo mokykla pažangos, skiriant 
1,2% GPM dalį mokyklai. Parama mokyklai – tai investicija į ateities Klaipėdiečius,  
ateities futbolininkus! 
 
Svarbu! 2022 m. skirti mokesčio dalį paramai galima iki gegužės 2 d. Prašymas skirti 
paramą bus įvykdytas tik teisingai ir laiku pateikus pajamų mokesčio deklaraciją. 
 
Pateikiame išsamią instrukciją, kaip galite skirti savo 1,2% GPM dalį: 
 
Skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galima pateikiant prašymą (forma FR0512) tik elektroniniu 
būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). 
 
Kaip pateikti prašymą? 
 

1. Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt 

 
 



2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su 
VMI priemonėmis. 
 

 
 

3. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą 
skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše: 
 

 
 
 



4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną: 
 

 

5. Paspaudus gaublio simbolį, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas. Jei parama už 2022 
m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti 
pildymą, spauskite „Pradėti“.  Jei paramą už 2022 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais 
pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. 
Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. 

 
 
 
 
 



SVARBU! 
Kad Jūsų parama būtų skirta Viešajai įstaigai Klaipėdos futbolo mokykla, teisingai nurodykite 
mokyklos duomenis: 

6. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite mokyklos kodą 190457010 ir pasirinkite 
rodomą pavadinimą Viešoji įstaiga Klaipėdos futbolo mokykla ir spauskite „Tęsti“. 
 
 

 
 

 



7. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio 
mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. 
Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“. 

 

8. Peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“. 

 

 

 

 



9. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. 

 

10. Suformavus prašymą, jame matysite paramos gavėją ir jam skirtą pajamų mokesčio dalį. 
Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS 
suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. 

 

Dėkojame už Jūsų prisidėjimą prie vaikų futbolo vystymo!  
 
Daugiau informacijos rasite: 
https://www.youtube.com/watch?v=hsH-ooijLNA 
 
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/772189/Kaip+skirti+gyventoj%C5%B3+pajam%C5
%B3+mokes%C4%8Dio+dal%C4%AF+%28GPM%29+paramai.pdf/3ca155be-f1c4-441e-e288-
4d7ec36f461c?t=1644225218136 
 


