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Jūs
galite
skirti
2
%
gyventojų pajamų mokesčio
“Nacionalinei
alopecijos
asociacijai”
Šešerius metus “NAA” projektas yra pilietinė keleto žmonių
iniciatyva, vykdoma savanoriškais pagrindais ir tam, kad ji
išliktų, organizacijai gyvybiškai reikalingos lėšos. Iki šiol
surinktas 2 proc. mokestis yra naudojamas organizacijos
išlaikymui (interneto svetainės, buhalterinių paslaugų
apmokėjimui, teisinėms paslaugoms, visuotinio metinio narių
susirinkimo organizavimui), tačiau jūsų dėka gali padėti
vystyti projektus, susijusius su pagalba vaikams ir
suaugusiems su alopecija. Lėšos būtų naudojamos kasmetinių
stovyklų vaikams ir suaugusiems rengimui, reguliariam
savipagalbos grupių organizavimui, alopecijos viešinimo
projektams, leidinių rengimui ir spausdinimui.
Jums tereikia užpildyti FR512 formą, kas kainuoja tik šiek
tiek Jūsų laiko, o mums yra svarbi ir reikalinga parama.
Skirti 2 proc. paramą Jūs galite dviem būdais:
FR0512 formą galite pildyti internetu:
1. Prisijunkite

prie

Jūsų

elektroninės

bankininkystės

2.
3.
4.

5.

per Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę;
Pasirinkite Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);
Pasirinkite dešinėje lango pusėje esančią skiltį
„Paramos skyrimas“;
Puslapio apačioje pamatysite formą FR5012 užpildymui.
Pasirinkite tiesioginį pildymą portale, paspaudę ant
“mėlyno gaublio” paveikslėlio.
Formą užpildykite įrašydami šią informaciją:

Laukai Nr.1, Nr.2, Nr.3V, Nr.3P, Nr.4 – skirti Jūsų asmeninei
informacijai. Įrašykite ją.
5 -mokestinis laikotarpis, įrašykite 2015.
Laukelius 6S ir 7A pažymėkite kryžiukais.
Toliau laukuose pagal numerį nurodykite:
E1 Gavėjo tipas – 2
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 302501187
E3 Mokesčio dalies paskirtis – NAA veiklai paremti
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 2% (galima skirti
ir 1%)
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – pildoma,
kai pageidaujama paramą skirti tam pačiam paramos gavėjui
ilgiau nei 1 metams (2016), daugiausia iki 5 metų (2019).
6. Baigę pildyti formą, viršuje, dešinėje paspauskite
nuorodą “Pateikti”.
Užpildytą FR0512 formą galite siųsti paprastu paštu
1. Atsispausdinkite FR0512 formą
2. U ž p i l d y k i t e f o r m ą n u r o d y d a m i s a v o d u o m e n i s i r
„Nacionalinės alopecijos asociacijos“ rekvizitus.
3. Įdėkite formą į paprastą voką ir užklijuokite ir
pasirašykite ant voko užklijavimo vietos.
4. Užklijuotą voką nuneškite arba išsiųskite į savo miesto
VMI (čia turi būti aktyvi nuoroda).

Dėkojame už Jūsų paramą!
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