VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

2018-12-28

Nr. (32.42-31-1E) RM-42977

DĖL PRAŠYMO FR0512 FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMŲ, ĮSIGALIOSIANČIŲ NUO
2019 METŲ
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
VMI prie FM) informuoja, kad:
1. nuo 2018 m. gruodžio 11 d. įsigaliojo VMI prie FM viršininko gruodžio 10 d. įsakymas
Nr. VA-94 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo 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“ pakeitimo“ (toliau - Įsakymas VA-94), nustatantis
Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512
formos, papildomo lapo FR0512P formos (toliau – Prašymo FR0512 forma) užpildymo ir pateikimo
taisykles;
2. nuo 2018 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo VMI prie FM viršininko gruodžio 21 d. įsakymas
Nr. VA-99 „Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo 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“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas VA-99), nustatantis
Prašymo FR0512 formos 4 versiją.
Prašymo FR0512 formos versija ir jos pildymo tvarka yra pakeista atsižvelgiant į tai, kad
pagal nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo (toliau – GPMĮ) 34 straipsnio nuostatas, nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau –
gyventojai), pateikę užpildytą Prašymo FR0512 formą, galės nuo pajamų mokesčio, mokėtino
pagal metinę pajamų deklaraciją, sumos, o jeigu gyventojas metinės pajamų deklaracijos
neteikia – nuo mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos, skirti:
1. iki 2 proc. – paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų
susivienijimus), pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintiems
teisę gauti paramą; ir (arba)
2. iki 1 proc. – 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; ir (arba)
3. iki 1 proc. – profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ
turintiems teisę gauti paramą.
VMI prie FM pažymi, kad Prašymo FR0512 formos 4 versija nuo 2019 m. sausio 1 d. turės
būti teikiama tiek teikiant naujas, tiek tikslinant ankstesniais mokestiniais laikotarpiais pateiktų
Prašymų FR0512 formas. Kadangi LPĮ taikymo prasme profesinės sąjungos ir profesinių sąjungų
susivienijimai yra priskiriami paramos gavėjams, o pagal GPMĮ nuostatas, įsigaliosiančias nuo
2019 m. sausio 1 d., pajamų mokesčio dalies už 2018 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius
skyrimas profesinėms sąjungos ir (arba) profesinių sąjungų susivienijimams yra atribojamas
nuo paramos skyrimo paramos gavėjams, Įsakymo VA-94 32 punkte yra numatyta, kad:
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1. gyventojai, teikę prašymus už 2017 m. ar ankstesnis mokestinius laikotarpius, kuriuose
nurodė, kad pageidauja skirti paramą tik profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų
susivienijimui kaip paramos gavėjui už 2018 m. ar vėlesnį mokestinį laikotarpį (pavyzdžiui.,
gyventojas už 2017 m. mokestinį laikotarpį pateiktoje Prašymo FR0512 formoje nurodė, kad
pajamų mokesčio dalį (2 proc., 1 proc. ar kt.) paramos gavėjui – profesinei sąjungai ar profesinių
sąjungų susivienijimui skirs iki 2020 m. mokestinio laikotarpio), Įsakymo VA-94 nustatyta tvarka
turėtų pateikti naujai užpildytą Prašymo FR0512 formą, nurodydami iki 1 proc. pajamų mokesčio
dalies skyrimą profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui;
2. pagal gyventojų prašymus, kurie pateikti už 2017 m. ar ankstesnius mokestinius
laikotarpius, pagal kuriuos pageidaujama iki 2 proc. pajamų mokesčio skirti profesinėms
sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams ir kitiems paramos gavėjams (pavyzdžiui, 1
proc. profesinei sąjungai ir 1 proc. paramos gavėjui), kuriuose yra nurodyta, kad paramą
pageidaujama skirti ir už 2018 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius, pajamų mokesčio dalis
bus pervedama paramos gavėjams, išskyrus profesines sąjungas ar profesinių sąjungų
susivienijimus. Gyventojai, pageidaujantys skirti paramą profesinei sąjungai ar profesinių
sąjungų susivienijimui, vadovaudamiesi Įsakymu VA-94, turėtų pateikti naujai užpildytą Prašymo
FR0512 formą. Tokiu atveju, gyventojas naujai pateikiamoje Prašymo FR0512 formoje gali
nurodyti iki 1 proc. pajamų mokesčio dalies skyrimą tik profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų
susivienijimui. Atsižvelgiant į tai, kad paramos gavėjui, išskyrus profesines sąjungas ir profesinių
sąjungų susivienijimus, galima skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio, gyventojas gali tikslinti ir
paramos skyrimą paramos gavėjams.
VMI prie FM primena, kad jeigu gyventojui pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas atsiranda
prievolė pateikti metinę pajamų deklaraciją, tokiu atveju pateiktas prašymas skirti paramą yra
vertinamas ir pajamų mokesčio dalis pervedama, jeigu gyventojas iki GPMĮ 27 ir 28 straipsniuose
nustatyto termino pabaigos pateikia metinę pajamų deklaraciją (šiuo metu galiojančio GPMĮ 34
str. 6 dalis (nuo 2019 m. sausio 1 d. – GPMĮ 34 str. 7 dalis)).
Teisės departamento direktorės pavaduotoja
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