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ĮVADAS 

  
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme yra numatyta nuolatinio 

Lietuvos gyventojo teisė nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų 

pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi paremti pasirinktą asmenį, 

pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintį teisę gauti paramą, ir / ar politinę partiją. Tai 

paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. 

Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio 

dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį, 

konkretų meno kūrėją ir / ar pasirinktą politinę partiją.   

1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį 
teisę gauti paramą?  

Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį 
laikotarpį (toliau − kalendoriniai metai) gavęs tokių pajamų, kurios pagal Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymą yra apmokestinamos pajamų mokesčiu. 

Pavyzdys 
Gyventojas 2020 m. pageidauja, kad pajamų mokesčio dalis nuo jo 2019 m. gautų 

pajamų būtų pervesta pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai. Šis gyventojas 
gali pasinaudoti teise paremti pasirinktą subjektą, nes jis ir 2019 m., ir 2020 m. 
kalendoriniais metais buvo ir yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, o 2019 m. gavo pajamų, 
nuo kurių buvo sumokėtas pajamų mokestis. 

2. Kas yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju? 

Nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji 
vieta tais kalendoriniais metais yra Lietuvoje, arba gyventojas, kuris nors ir yra išvykęs iš 
Lietuvos, tačiau kurio socialinių, ekonominių bei asmeninių interesų buvimo vieta tais 
kalendoriniais metais yra veikiau Lietuvoje nei užsienio valstybėje (Lietuvoje yra jo šeima, 
turtas, verslas ir pan.), arba gyventojas, kuris tais kalendoriniais metais ištisai arba su 
pertraukomis Lietuvoje išbūna 183 arba daugiau dienų.  

3. Kam ir kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta? 

2020  m. ir vėlesniais metais gali būti paskirta: 

 iki 1,2 procento pajamų mokesčio: 
-  įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosios įstaigoms, 
religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių 
organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus 
profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja 
specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali 
būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir / ar 
- meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje 
sistemoje; 
 

 iki 0,6 procento — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka 
įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl 
politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba 
likvidavimo procedūra; 

 

 iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų 
susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą. iki 0,6 procento — 
profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ 
turintiems teisę gauti paramą. 
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4. Kurie paramos gavėjai ir kokios politinės partijos turi teisę gauti gyventojų skiriamą 
paramą (pajamų mokesčio dalį)?  

Paramą gali gauti: 

 Lietuvos Respublikoje įregistruoti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, 
asociacijos, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, 
bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), 
profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, kiti juridiniai asmenys, kurių 
veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o 
gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams. 

Šie vienetai, išskyrus tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, 
turi teisę gauti paramą tik tuo atveju, jeigu jie yra įgiję paramos gavėjo statusą;  

 fiziniai asmenys, Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje 

įregistruoti meno kūrėjais ir paramos gavėjais;  
politinės partijos, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre ir 

atitinkančios įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus (2000 narių) ir 

kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra. 

5. Kur galima rasti paramos gavėjų ir politinių partijų sąrašus?  

 Paramos gavėjų ir politinių partijų, turinčių teisę gauti pajamų mokesčio dalį,  
duomenis galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos (toliau − VMI prie FM) svetainėje (https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-
duomenys1). 

6. Ar meno kūrėjas, įregistruotas paramos gavėju, gali sau paskirti sumokėto pajamų 
mokesčio dalį (iki 1,2 proc.)? 

Pagal Labdaros ir paramos įstatymą sau pačiam negali būti skiriamos piniginės lėšos, 
sudarančios pajamų mokesčio dalį.  

7. Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei 
partijai? 

Gyventojas, nusprendęs paremti pasirinktą paramos gavėją (vienetą ir / ar meno 
kūrėją) ir / ar politinę partiją, turi užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos 
gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją (toliau − Prašymas) ir pateikti 
ją mokesčių administratoriui. 

8. Ar reikia patikslinti jau 2018 m. ar anksčiau pateiktą Prašymą, kuriuo profesinei 
sąjungai buvo paskirta pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) nuo 2018-2020 m. pajamų? 

Nuo gyventojų 2018 m. pajamų profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų 
susivienijimams galėjo būti pervedama iki 1 proc. paskirta pajamų mokesčio dalis, o iki 2 proc. 
pajamų mokesčio dalis galėjo būti pervesta tik kitiems paramos gavėjams. Todėl paremti 
profesines sąjungas ir / ar profesinių sąjungų susivienijimus pageidaujantys gyventojai turi 
patikslinti, t. y. pateikti naują Prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodę jame, kad profesinei 
sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui skiriama 0,6 procento (ar mažesnė) pajamų 
mokesčio dalis. 

Pavyzdys 

2018 m. ar ankstesniais metais pateiktame Prašyme gyventojas nurodė, kad pajamų 
mokesčio dalį (2 procentus ar mažesnę dalį) iki 2020 m. skiria tik profesinei sąjungai ar 
profesinių sąjungų susivienijimui. 2019 m. gyventojas Prašymo nepatikslino, tačiau 2020 m. 
pageidauja paremti profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą, todėl jis turi pateikti 
naują Prašymą (FR0512 formos 4 versiją), nurodęs jame, kad profesinei sąjungai ar profesinių 
sąjungų susivienijimui nuo 2019 m. ir 2020 m. pajamų skiria 0,6 procento pajamų mokesčio dalį. 
Pagal patikslintą 2020 m. pateiktą Prašymą 0,6 proc. pajamų mokesčio bus pervesta nuo jo 2019 
m. ir 2020 m. pajamų.  
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9. Kur gauti Prašymo blanką, ar galima jį užpildyti ranka? 

VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) skelbiama Prašymo FR0512 (4 versija) 

forma (pdf formatas). Atsispausdintą formą galima užpildyti ranka. Prašymo blankus 

nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau − 

AVMI), taip pat galima atsispausdinti kompiuteriu užpildyti skirtą Prašymą, pateiktą VMI prie 

FM Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS). Atsisiųsti Prašymo formą galima, 

pasirinkus: DEKLARAVIMAS > Pateikti dokumentai ir formos > Pateiktos formos. Iš pateiktų 

formų sąrašo pasirinkus FR0512 formą, atverčiama dokumento kortelė, kurioje yra funkcija 

„Atsisiųsti spausdinimui“.  

Patogiausia ir greičiausia yra pateikti Prašymą elektroniniu būdu per Valstybinės 

mokesčių inspekcijos EDS (https://deklaravimas.vmi.lt). Prisijungus (prisijungti galima per 

elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu) prie EDS, 

dokumentus galima užpildyti tiesiogiai portale. Tiesioginio dokumentų užpildymo metu 

vartotojams nurodomos užpildymo klaidos. Toks būdas padeda užtikrinti, kad Prašymai bus 

užpildyti teisingai, o skirta mokesčio dalis bus laiku pervesta gavėjams. 

10. Ar, norint paskirti pajamų mokesčio dalį, galima užpildyti ankstesnės formos (1, 2, 3 
versijos) Prašymą? 

Priimami tik galiojančios FR0512 formos (4 versijos) užpildyti Prašymai.  

11. Ar galima paremti kelis paramos gavėjus ir / ar kelias politines partijas? 

Prašyme galima nurodyti:   

- skiriant iki 1,2 procento pajamų mokesčio — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį 

juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) ir / ar 

meno kūrėją (meno kūrėjus). Jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė 

nei 1,2 procento; 

- skiriant iki 0,6 procento politinei partijai — daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau 

bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 

procento; 

- skiriant iki 0,6 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) — daugiau 

kaip vieną profesinę sąjungą ir / ar profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems 

skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento. 

12. Ar reikia užpildyti atskirus Prašymus, norint paremti ir paramos gavėją, ir politinę 
partiją? 

Patogiausia užpildyti ir pateikti vieną Prašymo FR0512 formą (4 versija), kurioje 
nurodyti ir paramos gavėjai (vienetai ir / ar meno kūrėjai), ir politinės partijos. Gyventojas 
gali pasirinkti teikti 3 atskiras Prašymo FR0512 (4 versija) formas ir vienoje jų įrašyti tik 
paramos gavėjus (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kitoje − 
tik politines partijas, trečioje – tik profesines sąjungas ar profesinių sąjungų susivienijimus. 

13. Ar galima vienu Prašymu pajamų mokesčio dalį paskirti paramos gavėjams ir / ar 
politinėms partijoms ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui? 

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir 
ateinantys 4 metai). 

Norint vienu Prašymu paskirti pajamų mokesčio dalį ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, 
Prašymo 5 laukelyje reikia įrašyti kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto 
pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, o E5 laukelyje − paskutinius kalendorinius 
metus, už kuriuos nuo gautų pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti.  

Pavyzdys 
Siekiant paskirti 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 m. pajamų mokesčio dalį, pakanka iki 

2020 m. gegužės 4 d. pateikti tik vieną Prašymą, kurio 5 laukelyje įrašyti 2019 m., o E5 
laukelyje − 2023 m. Pagal tokį Prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo  
2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. gautų pajamų. 

https://deklaravimas.vmi.lt/
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14. Ar nereikės tikslinti Prašymų vien dėl sumažėjusios pervedamos pajamų mokesčio dalies, 
2019 m. pateiktais Prašymais paskyrus 2, 1 ir 1 procentus pajamų mokesčio, pervestino ne 
tik 2019 m., bet ir 2020 metais? 

Vien dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių 2019 
m. pateiktų Prašymų tikslinti nereikės. 2020 m. ir vėlesniais metais bus pervedama: 

1,2 procento pajamų mokesčio — paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir / ar 
profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo  
paskirti 2 procentai pajamų mokesčio; 

0,6 procento pajamų mokesčio — politinėms partijoms, atitinkančioms nustatytus minėtus 
kriterijus, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio; 

0,6 procento pajamų mokesčio — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų 
susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas 
pajamų mokesčio. 

Jeigu Prašyme nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam 
pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į 
skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam 
gavėjui tenkančias Prašyme nurodytas proporcijas. 

 
Pavyzdys 
 

2019 m. pateiktu Prašymu 2 procentus pajamų mokesčio, mokėtino nuo 2018 ir 2019 m. 
gautų pajamų, gyventojas paskyrė: 1 procentą – mokymo įstaigai ir 1 procentą – ikimokyklinio 
ugdymo įstaigai. Kiekvienai nurodytai įstaigai 2020 m. bus pervesta po 0,6 procento pajamų 
mokesčio, mokėtino nuo šio gyventojo 2019 m. gautų pajamų.  

15. Kokius duomenis reikia nurodyti Prašyme, siekiant 2020 m. ir vėlesniais metais 
paskirti pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai? 

Prašyme gyventojas turi nurodyti: 
1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 
2 laukelyje − telefono kodą ir numerį, 
3V laukelyje − savo vardą (vardus), 
3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),  
4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės 

pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 
5 laukelyje − kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų mokesčio dalį prašoma 

pervesti (kai skiriama tik vienerių metų pajamų mokesčio dalis), arba kalendorinius metus, 
už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti (kai 
pajamų mokesčio dalis skiriama ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui), 

6S laukelyje − įrašyti „X“ ženklą, kai pajamų mokesčio dalis skiriama paramos gavėjui 
(išskyrus profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams) arba kai patikslintas 
Prašymas teikiamas, siekiant pakeisti ankstesniame Prašyme nurodytą paramos gavėją kitu 
paramos gavėju arba siekiant pakeisti ankstesniu Prašymu jam paskirtos mokesčio dalies 
dydį),  

7S laukelyje − įrašyti „X“ ženklą, kai pajamų mokesčio dalis skiriama politinei partijai 
(arba kai patikslintas Prašymas teikiamas siekiant pakeisti ankstesniame Prašyme nurodytą 
politinę partiją kita politine partija, arba siekiant pakeisti ankstesniu Prašymu jai paskirtos 
mokesčio dalies dydį),  

9S laukelyje - įrašyti „X“ ženklą, kai pajamų mokesčio dalis skiriama profesinei 
sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui, 

E1 laukelyje − įrašyti skaitmenį 1, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti 
politinei partijai; skaitmenį 2, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti paramos gavėjui 
(išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus); skaitmenį 3, kai pajamų 
mokesčio dalis yra skiriama profesinėms sąjungoms ir / ar profesinių sąjungų susivienijimams, 

E2 laukelyje − teisę gauti paramą turinčio vieneto arba politinės partijos identifikacinį 
numerį, kurį suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojas. Kai pajamų mokesčio dalis 
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skiriama meno kūrėjui, turinčiam teisę gauti paramą, tai E2 laukelyje turi būti įrašomas jo 
identifikacinis numeris, kurį meno kūrėjui suteikė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 

E3 laukelis užpildomas tik tuo atveju, kai gyventojas pageidauja, kad skiriama pajamų 
mokesčio dalis būtų panaudota konkrečiam tikslui. Tokiu atveju E3 laukelyje įrašomas 
programos, meno ar sporto kolektyvo, politinės partijos padalinio pavadinimas,  

E4 laukelyje − pajamų mokesčio dalį (procentais), skiriamą E2 laukelyje nurodytam 
paramos gavėjui arba politinei partijai,  

E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui ar 
politinei partijai pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu 
atveju E5 laukelyje turi būti nurodomi paskutiniai kalendoriniai metai, kurių pajamų 
mokesčio dalį prašoma pervesti. Pajamų mokesčio dalį galima skirti ne ilgiau nei penkerius 
metus, skaičiuojant nuo Prašymo 5 laukelyje nurodytų metų (įskaitytinai).  

Pavyzdys 
Pageidaujant paskirti pajamų mokesčio dalį nuo 2019−2022 m. gautų (gautinų) pajamų, 

E5 laukelyje įrašomi skaitmenys 2022, o 5 laukelyje − skaitmenys 2019.  
Kai įrašytini duomenys netelpa į Prašymą, užpildomas jo papildomas lapas FR0512P, kurio 

1, 5, E1–E5 laukeliai užpildomi taip pat, kaip ir Prašymo 1, 5, E1–E5 laukeliai.  
Teikiamas Prašymas turi būti pasirašytas. 

16. Kas turi pasirašyti Prašymą? 

Prašymą pasirašyti, taip pat nurodyti savo vardą ir pavardę, turi paramą skiriantis 
gyventojas. Kai užpildyti ir pasirašyti Prašymą yra pavesta gyventojo atstovui, jį pasirašyti, 
nurodyti savo vardą ir pavardę turi atstovas. Tokiu atveju prie Prašymo pridedamas 
įgaliojimas, patvirtintas notaro. Elektroniniu būdu teikiamas Prašymas turi būti pasirašytas 
elektroniniu parašu ar kitu būdu, užtikrinančiu jį pateikusio asmens tapatybę. Nepasirašytą 
kvalifikuotu elektroniniu parašu Prašymą galima pateikti, pavyzdžiui, per EDS.  

17. Ar gali pats paramos gavėjas arba pati politinė partija pateikti iš gyventojų surinktus 
Prašymus? 

Prašymus gyventojai gali pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba 
įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Pluoštais pateikti Prašymai nenagrinėjami. 

Pavyzdys 
Paštu viename voke (kai nurodytas tik vieno siuntėjo adresas arba siuntėjo adresas 

nenurodytas) pateikta keliolika Prašymų. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoti (notaro 
patvirtinti) įgaliojimai nepridėti. Tokie Prašymai nenagrinėjami. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Prašymai turės būti pateikiami tik elektroniniu būdu. 

18. Per kokį laikotarpį reikia pateikti Prašymą? 

Prašymas turi būti pateikiamas pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos nuo 
gautų pajamų skiriama pajamų mokesčio dalis, per kitų kalendorinių metų sausio 1 d. − 
gegužės 1 d. laikotarpį. Kai paskutinė terminio diena tenka ne darbo ar oficialios šventės 
dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena (pavyzdžiui, gegužės 2 
diena, jei tai darbo diena). Po termino pabaigos pateikti pirminiai Prašymai (dėl patikslintų 
Prašymų pateikimo termino žr. 33 punktą) nenagrinėjami. 

Pavyzdžiai 
1. Gyventojas pageidauja skirti sumokėtą pajamų mokesčio dalį nuo 2019 m. gautų 

pajamų. Prašymas turi būti pateiktas ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d. ir ne vėliau kaip 
2020 m. gegužės 4 dieną.  

2. Gyventojas pageidauja skirti sumokėtą pajamų mokesčio dalį nuo 2019–2023 m. 
gautų pajamų. Prašymas turi būti pateiktas ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 d. ir ne vėliau 
kaip 2020 m. gegužės 4 dieną.  
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19. Ar galima tikslinti pateiktą klaidingą Prašymą ar Prašymą, kuriame nurodyti ne visi 
duomenys? 

Pateiktą klaidingą Prašymą ar Prašymą, kuriame nurodyti ne visi duomenys, galima 
tikslinti, pateikiant visiškai užpildytą patikslintą Prašymą. Prašymas gali būti patikslinamas 
per 33 punkte nurodytą terminą. 

20. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos 
gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui)? 

Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui, turi 
užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, o E1−E5 laukeliuose įrašyti patikslintus 
duomenis (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 

21. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pakeisti paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai 
ar profesinių sąjungų susivienijimui) paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį? 

Gyventojas, nusprendęs pakeisti paramos gavėjui skiriamos pajamų mokesčio dalies 
dydį, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, E1−E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje 
įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 

22. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei 
partijai? 

Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei partijai, turi 
užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, o E1−E5 laukeliuose įrašyti patikslintus 
duomenis (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 

23. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pakeisti politinei partijai paskirtos pajamų 
mokesčio dalies dydį? 

Gyventojas, nusprendęs pakeisti politinei partijai skiriamos pajamų mokesčio dalies 
dydį, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, E1−E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje 
įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 

24. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai profesinei 
sąjungai (profesini sąjungų susivienijimui)? 

Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitai profesinei sąjungai ar kitam 
profesinių sąjungų susivienijimui, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 9S laukelius, o 
E1−E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 

25. Kaip patikslinti Prašymą, siekiant jau 2018 m. ar anksčiau pateiktu Prašymu profesinei 
sąjungai paskirtą pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) skirti labdaros ir paramos fondui, o 
profesinę sąjungą paremti 0,6 proc.? 

Gyventojas, 2020 m. nusprendęs 2018 m. ar anksčiau profesinei sąjungai paskirtą 
pajamų mokesčio dalį (iki 2 procentų) skirti labdaros ir paramos fondui (iki 1,2 procento) ar 
kitam paramos gavėjui, o profesinei sąjungai – iki 0,6 procento, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 
3V, 3P, 4, 5, 6S ir 9S laukelius ir atskirose eilutėse (E1−E5 laukeliuose) įrašyti patikslintus 
duomenis:  

vienoje eilutėje – labdaros ir paramos fondo duomenis, jam skiriamą pajamų mokesčio 
dalį (ne didesnę nei 1,2 procento), laikotarpį, iki kurio skiriama pajamų mokesčio dalis, 

kitoje eilutėje – profesinės sąjungos duomenis, skiriamą pajamų mokesčio dalį (ne 
didesnę nei 0,6 procento), laikotarpį, iki kurio skiriama pajamų mokesčio dalis. 

26. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pakeisti profesinei sąjungai (profesinių sąjungų 
susivienijimui) paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį? 

Gyventojas, nusprendęs pakeisti paramos gavėjui skiriamos pajamų mokesčio dalies 
dydį, turi užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 9S laukelius, E1−E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje 
įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį (kaip užpildomi šie laukeliai, žr. 15 punktą). 
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27. Kaip patikslinti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos 
gavėjui, tačiau apsisprendusiam jo neberemti? 

Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 
1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 
2 laukelyje − telefono kodą ir numerį, 
3V laukelyje − savo vardą (vardus), 
3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),  
4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės 

pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 
5 laukelyje – kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų 

mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų 
mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui), 6A laukelyje − „X“ 
ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodyto 
paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame Prašyme 
nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama 
pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas). 

Pavyzdys 
Gyventojas 2018 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2017 m. gautų ir 

2018−2020 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienam paramos gavėjui (vienetui). 2020 
m. balandžio mėnesį jis apsisprendė neberemti nei to, nei kurio nors kito paramos gavėjo. 
Gyventojas pateikė patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 2019 
m., o 6A laukelyje - „X“ ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2019−2020 m. 
pajamų paramos gavėjui nei 2020, nei 2021 metais nebus pervedama. 

28. Kaip patikslinti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį politinei 
partijai, tačiau apsisprendusiam jos neberemti? 

Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 
1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 
2 laukelyje − telefono kodą ir numerį, 
3V laukelyje − savo vardą (vardus), 
3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),  
4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės 

pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 
5 laukelyje – kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų 

mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų 
mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui), 

7A − „X“ ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame 
Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms 
ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus 
pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas). 

Pavyzdys 
Gyventojas 2019 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2018 m. gautų ir 

2019 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienai politinei partijai. 2020 m. jis apsisprendė 
neberemti nei tos, nei kurios nors kitos politinės partijos. Gyventojas iki 2020 m. rugpjūčio 
20 d. pateikia patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodo 2019 m., o 
7A laukelyje - „X“ ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2019 m. pajamų 2020 
metais nebus pervesta. 

29. Kaip užpildyti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos 
gavėjui ir politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jų abiejų neberemti? 

Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 
1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 
2 laukelyje − telefono kodą ir numerį, 
3V laukelyje − savo vardą (vardus), 
3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),  
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4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės 
pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 

5 laukelyje − kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų 
mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų 
mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui), 

6A laukelyje − „X“ ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei 
ankstesniame Prašyme nurodyto paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems 
ankstesniame Prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus 
pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas),  

7A − „X“ ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame 
Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms 
ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus 
pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).  

30. Kaip užpildyti Prašymą gyventojui, paskyrusiam pajamų mokesčio dalį profesinei 
sąjungai, tačiau apsisprendusiam jos neberemti? 

Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 
1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 
2 laukelyje − telefono kodą ir numerį, 
3V laukelyje − savo vardą (vardus), 
3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),  
4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės 

pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 
5 laukelyje − kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų 

mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų 
mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui), 

įrašyti X“ ženklą 6A laukelyje, − kai tikslinamas 2018 m. ar anksčiau pateiktas 
Prašymas, kuriuo pajamų mokesčio dalis buvo paskirta profesinei sąjungai (profesinių sąjungų 
susivienijimui) arba 9A laukelyje, − kai tikslinamas 2019 m. ar vėliau pateiktas Prašymas.  

Pavyzdys 
Gyventojas 2019 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2018 m. gautų ir 

2019 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienai profesinei sąjungai. 2020 m. jis 
apsisprendė neberemti nei tos, nei kurios nors kitos profesinės sąjungos. Gyventojas iki 2020 
m. rugpjūčio 20 d. pateikia patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 
2019 m., o 9A laukelyje − „X“ ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2019 m. 
pajamų 2020 metais nebus pervesta. 

31. Kaip patikslinti Prašymą, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos 
gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui), tačiau nekeičiant 
apsisprendimo dėl pasirinktos politinės partijos? 

Patikslintame Prašyme gyventojas turi nurodyti: 
1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), 
2 laukelyje − telefono kodą ir numerį, 
3V laukelyje − savo vardą (vardus), 
3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),  
4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės 

pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti, 
5 laukelyje − kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų 

mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti kitam paramos gavėjui, 
E1 laukelyje − skaitmenį 2 (gavėjo tipas), 
E2 laukelyje − naujojo paramos gavėjo (vieneto ar meno kūrėjo) identifikacinį numerį 

(kodą), 
E3 laukelyje − mokesčio dalies paskirtį (gali būti neužpildomas, kai mokesčio dalies 

paskirtį nurodyti nepageidaujama),  
E4 laukelyje − mokesčio dalies dydį (procentais), 
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E5 laukelyje − paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma 
pervesti pajamų mokesčio dalį, kai ją pageidaujama skirti ilgesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, 

6S laukelyje − „X“ ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė paremti kitą nei 
ankstesniame Prašyme nurodytą paramos gavėją. Užpildžius 6S laukelį, pajamų mokesčio 
dalis bus pervedama patikslintame Prašyme nurodytam paramos gavėjui. 

Nereikia užpildyti 7S, 7A laukelių ir E1−E5 laukelių, nes duomenys, susiję su pasirinktai 
politinei partijai skiriama pajamų mokesčio dalimi, yra įrašyti anksčiau pateiktame Prašyme. 

Pavyzdys 
Gyventojas 2019 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2018 m. gautų ir 

2019-2020 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienam paramos gavėjui (viešajai įstaigai) 
ir politinei partijai. 2020 m. balandžio mėnesį jis apsisprendė pajamų mokesčio dalį, 
sumokėtą nuo 2019 ir 2020 m. gautų pajamų, skirti kitam paramos gavėjui − meno kūrėjui, 
Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje įregistruotam paramos 
gavėju. Gyventojas 2020 m. pateikė patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 
laukelyje nurodė 2019 m., o E5 laukelyje − 2020 m. E4 laukelyje nurodyta sumokėto pajamų 
mokesčio dalis nuo jo 2019 ir 2020 m. pajamų bus pervedama meno kūrėjui ir anksčiau 
pateiktame Prašyme nurodytai politinei partijai. 

32. Kaip galima pateikti Prašymą, kokie dokumentai kartu pateikiami? 

Prašymą galima pateikti šiais būdais: 
1) centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka − elektroniniu būdu, 
2) įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriaus darbuotojui.  
Kartu su tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiamu Prašymu turi būti pateikiama: 
− asmens tapatybės dokumentas, kai Prašymą asmeniškai teikia pajamų mokesčio dalį 

skiriantis gyventojas,  
− atstovo asmens tapatybės dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas 

(įgaliojimas, patvirtintas notaro), kai Prašymą teikia gyventojo atstovas,  
3) atsiųsti paštu. 
Prašymą išsiųsti paštu gali asmeniškai pats gyventojas arba jo atstovas. Kai Prašymus 

siunčia atstovas, prie kiekvieno atstovaujamojo gyventojo Prašymo turi būti pridedamas 
atstovavimą patvirtinantis dokumentas. 

SVARBU!!! 
Prašymus gyventojai gali pateikti (įskaitant išsiuntimą paštu) tik asmeniškai arba 

įstatymų nustatyta tvarka per savo atstovą. Pluoštais pateikti ar atsiųsti paštu Prašymai, prie 
kurių nepridėti Prašymus teikiančio (siunčiančio) atstovo įgaliojimus (atstovavimą) 
patvirtinantys dokumentai, nenagrinėjami. 

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose 
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu 
Nr.  875, nustatyta, kad, kai asmens prašymą institucijai teikia asmens atstovas, jis 
institucijai turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą, atitinkantį 
nustatytus reikalavimus.  

Pridedami įgaliojimai turi būti patvirtinti notaro. 
Atkreipiame dėmesį, kad atstovavimą patvirtinantys dokumentai, teikiant Prašymus, 

yra būtini, siekiant identifikuoti Prašymus teikiančius asmenis, nes yra pasitaikę neteisėtų 
duomenų tvarkymo atvejų, kai gyventojų Prašymai buvo pateikti pastariesiems to nežinant. 
Už dokumentų klastojimą ir disponavimą suklastotais dokumentais Lietuvos Respublikos 
baudžiamajame kodekse nustatyta baudžiamoji atsakomybė. 

Rekomenduojama Prašymus pateikti elektroniniu būdu, nes šis pateikimo būdas yra 
paprasčiausias ir saugiausias.  

Aktualu: nuo 2022 m. sausio 1 d. Prašymai turės būti teikiami tik elektroniniu būdu.  

33. Koks nustatytas terminas patikslinti Prašymą? 

Pateiktas Prašymas gali būti tikslinamas iki: 
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− kitų kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma 
pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 d., kai pajamų mokesčio dalis skiriama 
vienerius metus,  

− iki kalendorinių metų, einančių po tikslinančiojo Prašymo 5 laukelyje nurodytų metų 
(ne vėlesnių už nurodytą tikslinamojo Prašymo E5 laukelyje), rugpjūčio 20 d., kai pajamų 
mokesčio dalis buvo paskirta ilgiau kaip vienerius metus. 

Pavyzdžiai 
1. Gyventojas 2020 m. kovo 4 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, 

sumokėto nuo 2019 m. gautų pajamų. Gyventojas, nusprendęs patikslinti Prašymą 
(pavyzdžiui, pakeisti paramos gavėją ir / ar politinę partiją), patikslintą Prašymą pateikti 
gali iki 2020 m. rugpjūčio 20 dienos. 

2. Gyventojas 2017 m. balandžio 2 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, 
sumokėto (mokėtino) nuo 2016−2019 m. gautų (gautinų) pajamų. 2020 m. pradžioje jis 
nusprendė paremti kitą paramos gavėją ir / ar kitą politinę partiją. Siekdamas, kad pajamų 
mokesčio dalis kitam paramos gavėjui būtų pervesta jau 2020 m. (nuo 2019 m. gautų 
pajamų), patikslintą Prašymą gyventojas turėtų pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 20 dienos.  

34. Kaip apskaičiuojama pervestina pajamų mokesčio suma? 

Pagal pateiktą Prašymą paramos gavėjui (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių 
sąjungų susivienijimus) iki 1,2 procento  pervestina pajamų mokesčio suma ir / ar politinei 
partijai iki 0,6 procento, ir / ar profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) iki 0,6 
procento  pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo: 

− gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų 
mokesčio sumos (įskaitant sumokėtą už įsigytą verslo liudijimą), kai gyventojas metinę 
pajamų mokesčio deklaraciją pateikė iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos;  

− nuo bendros pajamų mokesčio sumos, išskaičiuotos mokestį išskaičiuojančio asmens 
ir gyventojo sumokėtos už įsigytą verslo liudijimą, kai gyventojas metinės pajamų mokesčio 
deklaracijos nėra pateikęs ir neprivalo jos pateikti. 

Mokestinio patikrinimo metu apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma į 
pervestiną pajamų mokesčio sumą neįskaitoma. 

35. Kada paramos gavėjas ir / ar politinė partija gauna Prašyme nurodytą sumą? 

Pervestiną pajamų mokesčio sumą nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais 
gyventojo pajamų mokesčio administratorius apskaičiuoja ir perveda paramos gavėjui ir / ar 
politinei partijai kitais kalendoriniais metais, laikotarpiu nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 
15 dienos. 

Pavyzdys 
Pajamų mokesčio suma, sumokėta nuo 2018 m. gyventojų gautų pajamų, pervedama 

2019 m. laikotarpiu, nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 dienos, sumokėta nuo 2019 m. gautų 
pajamų – 2020 m. laikotarpiu, nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 dienos ir t.t. 

36. Kokiais atvejais paskirtoji pajamų mokesčio dalis nepervedama? 

Pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ar politinei partijai nepervedama, jeigu: 
− politinė partija kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų 

pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies 
pervedimo dieną turi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statusą, arba neatitinka nustatyto 
reikalavimo dėl politinės partijos narių skaičiaus,  

− paramos gavėjas (vienetas ar meno kūrėjas) kitų kalendorinių metų (einančių po tų 
metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba 
pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neturi paramos gavėjo statuso. Ši sąlyga netaikoma 
tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, nes jiems nereikia įgyti 
paramos gavėjo statuso, 

− Prašymas pateikiamas po kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo 
gautų pajamų skiriama pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 dienos, 

− prie paštu atsiųstų Prašymų nepridėti atstovavimą pajamų mokesčio dalį skiriantiems 
gyventojams patvirtinantys dokumentai, 
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- mokesčių administratorius yra gavęs pranešimą (paties gyventojo ar teisėsaugos 
institucijos) apie tai, kad Prašymas už gyventoją pateiktas be jo sutikimo, neteisėtai 
pasinaudojus jo asmens duomenimis,  

− klaidingas ar nevisiškai užpildytas Prašymas nebuvo patikslintas iki atitinkamų 
kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos, 

− konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai politinei partijai pervestina pajamų 
mokesčio suma už atitinkamus kalendorinius metus yra mažesnė kaip 3 (trys) eurai. Kai už 
atitinkamus kalendorinius metus pervestina pajamų mokesčio suma yra mažesnė kaip 3 (trys) 
eurai, ji pervedama kitais metais kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio 
suma, 

− gyventojas pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą privalėjo pateikti metinę 
pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos nepateikė per šio įstatymo nustatytą terminą. 

Pavyzdys 

Gyventojas Prašymą pateikė iki 2020 m. gegužės 4 d. Iki šios datos privalėjo pateikti 
ir 2019 m. mokestinio laikotarpio metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau ją pateikė po 
2020 m. gegužės 4 dienos. Gyventojo Prašymas nenagrinėjamas, pajamų mokesčio dalis 
nepervedama. 

37. Ar išieškomos per didelės pervestos pajamų mokesčio sumos? 

Paaiškėjus, kad paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesniais metais buvo pervesta 
per didelė pajamų mokesčio suma, per didele pervesto pajamų mokesčio suma mažinama 
apskaičiuota pervestina suma. Jeigu paskutinių metų apskaičiuotos pervestinos pajamų mokesčio 
sumos nepakanka, tai ankstesniais metais per didelė pervesta mokesčio suma išieškoma iš 
paramos gavėjo ar politinės partijos įstatymų nustatyta tvarka.  

38. Ar bus papildomai pervesta pajamų mokesčio suma, jei paramos gavėjui ar politinei 
partijai buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma? 

Jeigu paramos gavėjui ar politinei partijai ankstesniais kalendoriniais metais buvo 
pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma 
pervedama kartu su pajamų mokesčio suma, kuri buvo paskirta nuo paskutiniais praėjusiais 
kalendoriniais metais gyventojų gautų pajamų. Jeigu nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais 
metais gautų pajamų gyventojai nebuvo paskyrę pajamų mokesčio dalies, tai papildomai 
apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kitais kalendoriniais metais, einančiais po tų 
kalendorinių metų, kuriais buvo pervesta per maža pajamų mokesčio suma. 

Pavyzdys 

2019 m. paramos gavėjui (vienetui) nuo 2018 m. gyventojų gautų pajamų buvo 
pervesta per maža pajamų mokesčio suma. Ji pervedama 2020 m. kartu su gyventojų nuo 
2019 m. gautų pajamų paskirtąja pajamų mokesčio suma. Jeigu pajamų mokesčio dalis tam 
paramos gavėjui nuo 2019 m. gyventojų gautų pajamų nebuvo paskirta, tai per mažą 
pervestą pajamų mokesčio sumą mokesčių administratorius pervesti turi iki 2020 m. lapkričio 
15 dienos.  

39. Ar paramos gavėjai ir politinės partijos turi teisę gauti duomenis iš mokesčių 
administratoriaus apie jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas? 

Paramos gavėjai ir politinės partijos iš mokesčių administratoriaus turi teisę gauti 

duomenis apie bendras jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas, tačiau 

duomenys apie kiekvieną jį parėmusį gyventoją ir pagal jo Prašymą pervestą pajamų mokesčio 

sumą neteikiami.  

40. Ar pervedama pajamų mokesčio dalis politinei partijai, kuri yra ne pertvarkoma ar 
likviduojama, bet reorganizuojama? 

Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų 

pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046, 8.1 punkte 
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nustatyta, kad parama politinei partijai nepervedama, jeigu ji kalendorinių metų (einančių po tų 

kalendorinių metų, kuriais nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. 

arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neatitinka GPMĮ 34 straipsnyje nustatytų 

reikalavimų (t. y. jei ji yra įgijusi pertvarkomos ar likviduojamos politinės partijos statusą, arba 

neatitinka nustatyto reikalavimo dėl narių skaičiaus). Šiame teisės akte nėra nuostatų, 

apribojančių paramos pervedimą reorganizuojamam vienetui. Todėl politinės partijos 

reorganizavimo atveju paskirta pajamų mokesčio dalis gali būti pervesta tos politinės partijos 

pareigų ir teisių perėmėjui, pateikusiam šių teisių perėmimą patvirtinančius dokumentus. 

41. Ar pervedama pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui (naujam vienetui), jei, 
pavyzdžiui, mokykla, kuriai paskirta parama, buvo reorganizuota − sujungta su kita 
mokykla? 

Naujajam vienetui reorganizavimo (sujungimo būdu) atveju pereina visos reorganizuotų 
vienetų teisės ir pareigos. Todėl parama naujajam vienetui yra pervedama, jeigu: 1) 
reorganizuota mokykla, kuriai paskirta parama, turėjo paramos gavėjo statusą atitinkamų metų 
gegužės 1 d., 2) naujasis vienetas tokį statusą turi paramos pervedimo dieną (ne vėliau kaip 
lapkričio 15 d.). Jeigu bent viena iš sąlygų netenkinama, paramos pervedimas nevykdomas. 

Vienetų reorganizavimo atveju pareigų ir teisių perėmėjas, pageidaujantis gauti paramą, 
mokesčių administratoriui turi pateikti prašymą pervesti paramą ir teisių perėmimą 
patvirtinančius dokumentus. 

42. Kur skelbiami pervestos pajamų mokesčio dalies statistiniai duomenys? 

Pajamų mokesčio dalies gavėjų (juridinių asmenų, įskaitant politines partijas) ir jų gautų 
pajamų mokesčio sumų duomenys yra skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje 
https://www.vmi.lt/cms/paramos-statistika. 

43. Teisės aktai, reglamentuojantys paramos teikimą: 

− Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnis, 
− Labdaros ir paramos įstatymas, 
− Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos 

gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl 
Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų 
pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, 

− Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms 
FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 
m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams 
ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir 
pateikimo taisyklių patvirtinimo“. 

_____________________________ 

https://www.vmi.lt/cms/paramos-statistika

