
Kviečiame prisidėti prie prasmingų veiklų ir skirti iki 1,2 procentų gyventojų pajamų 
mokesčio Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui. Jūsų parama 
padės gerinti paslaugų gavėjų, socialinės globos padalinio gyventojų kasdienio gyvenimo 
kokybę. Tai padaryti galite iki 2022 m. gegužės 1 dienos. 

Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio 
dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nėra nagrinėjami. 
Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami 
vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt , pasirinkus skiltį 
Deklaravimas > Pildyti formą. 
 
Kaip tai galite padaryti? 
 

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos. Prisijungti prie EDS 
galima per išorines sistemas (pvz.: e. bankininkystę), su e. parašu ar su VMI priemonėmis. 
 

 
 

2. Prisijungus prie sistemos, viršutiniame meniu pasirinkite „Deklaravimas“. 
 

 
 

3. Kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir atsidariusiame lange išsirinkite „Prašymas 
skirti paramą“. 

4. Jeigu dar nesate šios formos pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti naują 
formą“. 

https://deklaravimas.vmi.lt/
https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx


5. Laukelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spauskite „Pildyti formą tiesiogiai 
portale“. 

6. Jeigu jau esate šią formą pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti 
ankstesnės pagrindu“. 

7. Atsidariusiame lange pasirinkite FR0512 formą elektroniniam pildymui – 
spauskite „Pildyti dokumentą šio pagrindu“. 

8. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos 
laukelius: 
Laukelis Duomenys 
1 Įrašykite savo asmens kodą 
3V Įrašykite savo vardą 
3P Įrašykite savo pavardę 
5 mokestinis laikotarpis – 2021 
6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą - Pažymėkite X,  
E1 Įveskite gavėjo tipą  -  2; 
E2 Įveskite gavėjo identifikacinį numerį – 278326070 
E3 Nurodykite mokesčio dalies paskirtį – ŠIRVINTŲ R. SAV. SOCIALINIŲ 
PASLAUGŲ CENTRAS (įrašykite tiek, kiek užteks langelių) 
E4 Nurodykite skiriamos mokesčio dalies dydį (proc.) – iki 1,20; 
E5 Nurodykite iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate mokesčio dalį – 2021 m. 
arba vėliausiai iki 2026 m. (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau nei 1 metus). 
 
9. Užpildę formą, prašymą pateikite, paspausdami  „Pateikti deklaraciją“. 
 

 


