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Mielieji svetainės "Baltų Atlantida" skaitytojai,
Mes dirbame tam, kad neįkainojamas Lietuvos dvasinis ir daiktinis paveldas būtų skelbiamas ir
puoselėjamas kaip didžiausia vertybė ir šventenybė, kuria galime ir privalome didžiuotis. Mūsų
praeities prikėlimas iš nežinios leis mums pasijusti oriais, savimi pasitikinčiais, kupinais meilės ir
pagarbos sau ir kaimynams žmonėmis. Leis sukurti Lietuvą, kurioje Gera Gyventi.
Mes tuo tikime!
Jei tikite ir Jūs prisidėkite prie mūsų. Tai galite padaryti skirdami 2 procentus nuo sumokėto
gyventojų pajamų mokesčio. Paspaudę ant šios nuorodos – FR0512 - rasite Valstybinės
Mokesčių Inspekcijos pildymo formą ir pateikimo taisykles.
Norėdami mus paremti tiesiogiai tai galite padaryti pervesdami pinigus į mūsų atsiskaitomąją
sąskaitą:
LT 827 4000 3040 0023810 Danske bankas
VšĮ "Baltų Atlantida"
Įmon.kodas : 301741051
Medeinos 23-9 , Vilnius
VšĮ"Baltų Atlantida".Taip pat galite paremti gyvendami ir užsienyje: SWIFT kodas SMPOLT22
Banko pavadinimas Danske Bankas a/s Lietuvos filialas, filialo kodas 301694694
Tel.: 8 612 76515
Faks.: +370 5 2784817
E. paštas: saulius.novikas@iit.lt
Direktorius Saulius Novikas
Mūsų įmonės dokumentus galite parsisiųsdinti čia:
Registracijos pažymėjimas ir Paramos gavėjas
Lietuvos piliečiai kasmet skiria labdarai ir paramai 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų
mokesčio, bet didelė dalis žmonių šios paramos neskiria niekam, todėl ji nukeliauja į valstybės
biudžetą. Kai kurie Seimo nariai siūlo labdaringų “valstybinių” pinigų paskirstymą patikėti
seniūnijose veikiančioms bendruomenių taryboms, esą jos geriausiai žino, ko reikia
žmonėms,bet mes esame tikri,kad Jūs turite pilietinę teisę patys rinktis ką remti ir kodėl o ne tai
spręsti už Jus. Šiuo metu mokesčių mokėtojui neapsisprendus, kam skirti savuosius 2 proc., jie
atitenka valstybei.
Kas yra gyventojų pajamų mokesčio mokėtojo teisė savo nuožiūra dedikuoti 2% nuo sumokėto
mokesčio paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno organizacijai?
LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalis skelbia:
Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui
pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti Lietuvos
vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų
pajamų mokesčio sumos, sumokėtos nuo to nuolatinio Lietuvos gyventojo atitinkamo mokestinio
laikotarpio pajamų.
2005 m. labdarai ir paramai savuosius 2 proc. skyrė beveik 370 tūkst. gyventojų. Paramos
suma siekė daugiau kaip 36 mln. litų, o jie atiteko beveik 9 tūkst. paramos gavėjų, daugiausia
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mokykloms, darželiams. Tačiau didelė pinigų dalis nukeliavo į biudžetą. Finansų ministerijos
duomenimis, 2005 m. valstybės biudžeto pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 1,875
mlrd. Lt.Kai kurie žmonės tiesiog nežino, kad turi teisę skirti paramą, kiti pamiršta, treti pinigų
labdarai neskiria per skubėjimą, nes lietuviams įprasta viską daryti paskutinę dieną.
Aišku, būtų labai gražu, jei savivaldybėse dirbantys politikai atsižvelgtų į bendruomenių siūlymą,
pavyzdžiui, įrengti dviračių taką arba investuoti į kitą projektą,bet dėja,pinigai nueina ne ten kur
dėrėtu.Kam skirti savo 2 proc. pajamų mokesčio, gyventojai turi apsispręsti iki gegužės 2 d.Jūs
galite užpildyti atskirą dokumento formą ir skirti lėšas sporto klubui, Bažnyčiai, gydymo įstaigai ir
pan,bet galite skirti ir VšĮ"Baltų Atlantida"
Kaip panaudojo lėšas, bendruomenių centrai visuomenę informuoja kartą per metus o kiti visai
neinformuoja,bet mes kas mėnesį teiksime informaciją kiek lėšų gauta ir kur jos panaudotos tad
Jūs žinosite kaip panaudojamos lėšos. Paramos gavėjai taip pat privalo pristatyti specialios
formos ataskaitą ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Prašymo pervesti 2% mokesčio paramai forma ir taisyklės FR0512
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