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VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
VEIKLOS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIUS

TEISĖS AKTO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
- -

Nr.
Vilnius

Teisės akto projekto pavadinimas: Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427
"Dėl draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų
nurašymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projektas (toliau – Projektas) (pridedamas).
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Įmokų administravimo
skyriaus patarėja Lina Žukauskienė.

Eil.
Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės
akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą atliekančio specialisto
pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos
mažinimo)
pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

2.

3.

Teisės akto projektas
nesudaro išskirtinių ar
nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais
susijęs teisės akto
įgyvendinimas
Teisės akto projekte nėra
spragų ar nuostatų,
leisiančių dviprasmiškai
aiškinti ir taikyti teisės
aktą
Teisės akto projekte
nustatyta, kad sprendimą
dėl teisių suteikimo,
apribojimų nustatymo,
sankcijų taikymo ir
panašiai priimantis
subjektas atskirtas nuo
šių sprendimų teisėtumą
ir įgyvendinimą
kontroliuojančio
(prižiūrinčio) subjekto

Teisės akto projekto
pakeitimas, mažinantis
korupcijos riziką, arba
teisės akto projekto
tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
pildo teisės akto
projekto tiesioginis
rengėjas

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų
arba argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
pildo teisės akto
projekto vertintojas

Teisės akto projektas nesudaro
išskirtinių ar nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais susijęs
teisės akto įgyvendinimas

□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekte nėra spragų
ar
nuostatų,
leisiančių
dviprasmiškai aiškinti ir taikyti
teisės aktą

□ tenkina
□ netenkina

LR
Valstybinio
socialinio
draudimo įstatymo 28 str. 4 d.
nustato, kad Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija kontroliuoja
Fondo valdybos veiklą ir
organizuoja
šios
veiklos
patikrinimus, LR Valstybinio
socialinio draudimo įstatymo 32
str. 4 d. nustato, kad Fondo
valdyba koordinuoja ir užtikrina
Fondo
valdybos
teritorinių
skyrių efektyvų ir kokybišką
darbą, juos kontroliuoja

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kriterijus

Teisės akto projekte
nustatyti subjekto
įgaliojimai (teisės)
atitinka subjekto
atliekamas funkcijas
(pareigas)

Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas
Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sąrašas motyvuotų atvejų,
kai priimant sprendimus
taikomos išimtys
Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų
priėmimo, įforminimo
tvarka ir priimtų
sprendimų viešinimas
Teisės akto projekte
nustatyta sprendimų dėl
mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka
Jeigu pagal numatomą
reguliavimą sprendimus
priima kolegialus
subjektas, teisės akto
projekte nustatyta
kolegialaus sprendimus
priimančio subjekto:
9.1. konkretus narių
skaičius, užtikrinantis
kolegialaus sprendimus
priimančio subjekto
veiklos objektyvumą;
9.2. jeigu narius skiria
keli subjektai,
proporcinga kiekvieno
subjekto skiriamų narių
dalis, užtikrinanti
tinkamą atstovavimą

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės
akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą atliekančio specialisto
pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos
mažinimo)

LR
Valstybinio
socialinio
draudimo įstatymo 19 straipsnio
7, 8, 9 ir 10 dalių, 32 straipsnio 2
dalies 9 punkto, 40 straipsnio 6
dalies bei LR Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
biudžeto sudarymo ir vykdymo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005
m. birželio 14 d. nutarimu Nr.
647 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo
fondo biudžeto sudarymo ir
vykdymo
taisyklių
patvirtinimo“,
105
punkto
nuostatos
Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas, kai
skola pripažįstama beviltiška
Netaikoma

Teisės akto projekto
pakeitimas, mažinantis
korupcijos riziką, arba
teisės akto projekto
tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų
arba argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų
priėmimo,
įforminimo
tvarka.
Priimti
sprendimai nebus viešinami.

□ tenkina
□ netenkina

Nereglamentuota

□ tenkina
□ netenkina

Sprendimus priima ne kolegialus
subjektas

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kriterijus

valstybės interesams ir
kolegialaus sprendimus
priimančio subjekto
veiklos objektyvumą ir
skaidrumą;
9.3. narių skyrimo
mechanizmas;
9.4. narių rotacija ir
kadencijų skaičius ir
trukmė;
9.5. veiklos pobūdis laiko
atžvilgiu;
9.6. individuali narių
atsakomybė
Teisės akto projekto
nuostatoms įgyvendinti
numatytos
administracinės
procedūros yra būtinos,
nustatyta išsami jų
taikymo tvarka

Teisės akto projekte
nustatytas baigtinis
sąrašas motyvuotų atvejų,
kai administracinė
procedūra netaikoma
Teisės akto projektas
nustato jo nuostatoms
įgyvendinti numatytų
administracinių
procedūrų ir sprendimo
priėmimo konkrečius
terminus
Teisės akto projektas
nustato motyvuotas
terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes
Teisės akto projektas
nustato administracinių
procedūrų viešinimo
tvarką
Teisės akto projektas
nustato kontrolės

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės
akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą atliekančio specialisto
pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos
mažinimo)

Teisės akto projekto
pakeitimas, mažinantis
korupcijos riziką, arba
teisės akto projekto
tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų
arba argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

Projekto nuostatoms įgyvendinti
administracinės
procedūros
numatytos Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Valstybinio socialinio draudimo
fondo administravimo įstaigose
taisyklėse, patvirtintose Fondo
valdybos direktoriaus 2014 m.
rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V555 „Dėl Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Valstybinio socialinio draudimo
fondo administravimo įstaigose
taisyklių patvirtinimo“ (toliau Taisyklės).
Nereglamentuota. Tai nesudaro
prielaidos korupcijai pasireikšti.

□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekto nuostatoms
įgyvendinti
administracinių
procedūrų
ir
sprendimo
priėmimo konkretūs terminai
nustatyti Taisyklėse

□ tenkina
□ netenkina

Projektu
nereglamentuojama
motyvuotų terminų sustabdymo
ir pratęsimo galimybių.
Tai
nesudaro
prielaidos
korupcijai pasireikšti.
Administracinių
procedūrų
viešinimo tvarką reglamentuoja
Taisyklės

□ tenkina
□ netenkina

Kontrolės
(priežiūros)
procedūros nebus vykdomos

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

16.

17.

18.

19.

Kriterijus

(priežiūros) procedūrą ir
aiškius jos atlikimo
kriterijus (atvejus, dažnį,
fiksavimą, kontrolės
rezultatų viešinimą ir
panašiai)
Teisės akto projekte
nustatytos kontrolės
(priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo
priemonės
Teisės akto projekte
nustatyta subjektų, su
kuriais susijęs teisės akto
projekto nuostatų
įgyvendinimas,
atsakomybės rūšis
(tarnybinė,
administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)
Teisės aktų projekte
numatytas baigtinis
sąrašas kriterijų, pagal
kuriuos skiriama
nuobauda (sankcija) už
teisės akto projekte
nustatytų nurodymų
nevykdymą, ir nustatyta
aiški jos skyrimo
procedūra
Kiti svarbūs kriterijai

Teisės akto
projekto
tiesioginis
rengėjas:

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės
akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą atliekančio specialisto
pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos
mažinimo)

Teisės akto projekto
pakeitimas, mažinantis
korupcijos riziką, arba
teisės akto projekto
tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų
arba argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

Kontrolės
(priežiūros)
procedūros nebus vykdomos

□ tenkina
□ netenkina

Atsakomybę nustato kiti teisės
aktai

□ tenkina
□ netenkina

Projekte
nėra
numatyta
nuobaudų skyrimo procedūra,
nes tai nėra šio teisės akto
reguliavimo dalykas.
Tai
nesudaro
prielaidos
korupcijai pasireikšti.

□ tenkina
□ netenkina

Nereglamentuota

□ tenkina
□ netenkina

Įmokų administravimo Teisės akto
skyriaus patarėja Lina projekto
Žukauskienė
vertintojas:

Veiklos stebėsenos ir kontrolės
skyriaus patarėja Diana
Stankevičienė

––––––––––––––––––––

Projektas
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO
NR. V-427 "DĖL DRAUDĖJŲ SKOLŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDUI
PRIPAŢINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. VVilnius

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. V-427 „Dėl
Draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas):
1.1. pakeičiu Įsakymo antraštę ir ją išdėstau taip:
„DĖL SKOLŲ PRIPAŢINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“
1.2. pakeičiu Įsakymo 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. T v i r t i n u Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisykles (pridedama).“;
1.3. pakeičiu Draudėjų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui pripažinimo
beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių, patvirtintų Įsakymu (toliau – Taisyklės) antraštę ir išdėstau ją
taip:
„SKOLŲ PRIPAŢINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO TAISYKLĖS“;
1.4. pakeičiu Taisyklių 1 punktą ir išdėstau jį taip:
„1. Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato
valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių, palūkanų ir vaikų išlaikymo išmokų skolų
(toliau visos šios skolos kartu – skola) pripažinimo beviltiškomis sąlygas, būtinus Valstybinio socialinio
fondo administravimo įstaigų ir skolininkų ar skolingų asmenų veiksmus ir jų atlikimo tvarką,
dokumentus, kuriais gali būti grindžiami sprendimai dėl skolos pripažinimo beviltiška, ir jų pateikimo
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Fondo valdyba) tvarką bei skolų Valstybinio socialinio draudimo fondui (toliau – Fondas) ir valstybės
biudžetui, pripažintų beviltiškomis, nurašymo ir apskaitos tvarką.“;
1.5. pakeičiu Taisyklių 3 punktą ir išdėstau jį taip:
„3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatyme.“;
1.6. pakeičiu Taisyklių II skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:
„SKOLOS PRIPAŢINIMO BEVILTIŠKA SĄLYGOS“;
1.7. pakeičiu Taisyklių 4 punktą ir išdėstau jį taip:
„4. Beviltiška pripažįstama skola, kurios neįmanoma išieškoti dėl šiose taisyklėse
numatytų objektyvių priežasčių arba kurią priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir (arba)
ekonominiu požiūriu, kai:
4.1. nerasta turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus), tai yra to turto
neįmanoma realizuoti arba jo realizavimo sąnaudos didesnės už skolą Fondo biudžetui (toliau –
nelikvidus (mažai likvidus) turtas). Turto nelikvidumą (mažą likvidumą) patvirtina antstolio išieškojimo
negalimumo aktas.
4.2. priverstinio išieškojimo išlaidos didesnės už skolą;
4.3. netikslinga priverstinai išieškoti skolą, kadangi sunki fizinio asmens ekonominė
(socialinė) padėtis: fiziniam asmeniui reikia valstybės paramos (asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalus
(iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidas), asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir
reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama;
4.4. suėjęs skolos išieškojimo senaties terminas.“;
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1.8. pakeičiu Taisyklių III skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:
„DOKUMENTŲ DĖL SKOLŲ PRIPAŢINIMO BEVILTIŠKOMIS PATEIKIMAS“;
1.9. pakeičiu Taisyklių 5 punktą ir išdėstau jį taip:
„5. Šių taisyklių 4.1 papunktyje numatytu atveju beviltiška pripažįstama, išskyrus fizinio
asmens, skola, kai yra visos sąlygos:
5.1. skola neviršija 3000 eurų;
5.2. yra praėję penkeri metai nuo tada, kai buvo paskutinį kartą priskaičiuotos valstybinio
socialinio draudimo įmokos;
5.3. skolininkas nebeturi apdraustųjų;
5.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius (toliau – Fondo
valdybos teritorinis skyrius) atliko visus būtinus veiksmus, siekdamas išieškoti skolą, kad įsitikintų, jog
skolininkas neturi turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus);
5.5. praėjo ne mažiau nei 36 mėnesiai nuo tada, kai buvo pradėtas skolininko turto ar
pajamų, iš kurių gali būti išieškota skola, nustatymas, o jeigu sprendimas dėl skolos išieškojimo
priverstine tvarka buvo perduotas antstoliui vykdyti, – nuo tada, kai šis sprendimas buvo perduotas
antstoliui, tačiau skolininkas neturi turto ar pajamų, iš kurių galima būtų ją išieškoti.“;
1.10. pakeičiu Taisyklių 6.1 papunktį ir išdėstau jį taip:
„6.1. motyvuotą Fondo valdybos teritorinio skyriaus išvadą, kad skola Fondui pripažintina
beviltiška (jos forma pateikta 1 priede);“;
1.11. pakeičiu Taisyklių 7 punktą ir išdėstau ją taip:
„7. Šių taisyklių 4.2 papunktyje numatytais atvejais skola pripažįstama beviltiška, kai yra
visos šios sąlygos:
7.1. skola neviršija 30 eurų;
7.2. yra praėję 18 mėnesių nuo tada, kai buvo paskutinį kartą priskaičiuotos valstybinio
socialinio draudimo įmokos, išmokėtos vaikų išlaikymo išmokos;
7.3. jei skola didesnė nei 3 eurai, skolininkui buvo išsiųstas priminimas į paskyrą
Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (toliau – EDAS) ir/ar Elektroninėje gyventojų
aptarnavimo sistemoje (toliau – EGAS) apie skolos sumokėjimą.“;
1.12. pakeičiu Taisyklių 8 punktą ir išdėstau jį taip:
„8. Fondo valdybos teritorinis skyrius, nustatęs, kad yra šių taisyklių 4.2 papunkčio ir 7
punkto sąlygos, parengia informaciją apie skolininkus, kurių skolų išieškojimas negali būti vykdomas
teisės aktuose numatytais atvejais, ir jie skolos nesumokėjo, kai buvo informuoti apie skolos
sumokėjimą (lentelėje, kurios forma pateikta 2 priede).“;
1.13. pakeičiu Taisyklių 9 punktą ir išdėstau jį taip:
„9. Šių taisyklių 4.3 papunktyje numatytu atveju beviltiška pripažįstama fizinio asmens
skola Fondui, kai yra visos šios sąlygos:
9.1. yra praėję 5 metai nuo tada, kai buvo paskutinį kartą priskaičiuotos valstybinio
socialinio draudimo įmokos / išmokėtos vaikų išlaikymo išmokos;
9.2. Fondo valdybos teritorinis skyrius patikrina ir įsitikina, kad skolininko ekonominė
(socialinė) padėtis yra sunki;
9.3. skolininkas neturi turto arba turtas yra nelikvidus (mažai likvidus);
9.4. individuali įmonė, ūkinė bendrija, tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija
yra likviduojama, individuali ar žemės ūkio veikla – nutraukta.“;
1.14. pakeičiu Taisyklių 10 punktą ir išdėstau jį taip:
„10. Fondo valdybos teritorinis skyrius, nustatęs, kad yra šių taisyklių 4.3 papunkčio ir 9
punkto sąlygos, surašo ir surenka šiuos dokumentus bei duomenis:
10.1. motyvuotą Fondo valdybos teritorinio skyriaus išvadą, kad skola pripažintina
beviltiška (jos forma pateikta 3 priede);
10.2. skolininko arba jo įgalioto asmens prašymą dėl skolos pripažinimo beviltiška, (jei
skola susijusi su savarankiškai dirbančio asmens valstybinio socialinio draudimo įmokomis, prašyme
turi būti patvirtinta, kad skolininkui žinoma, jog laikotarpis, už kurį buvo priskaičiuotos valstybinio
socialinio draudimo įmokos, nebus įskaitytas į socialinio draudimo stažą), taip pat pateiktus
dokumentus, įrodančius šių taisyklių 10.3 papunktyje numatytas aplinkybes;
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10.3. dokumentus (duomenis), kurie patvirtina, kad sunki fizinio asmens ekonominė
(socialinė) padėtis, nes asmeniui reikia valstybės paramos arba tokia parama jau teikiama:
10.3.1. asmuo yra pensinio amžiaus (duomenys gaunami iš Fondo valdybos
informacinės sistemos);
10.3.2. asmuo yra neįgalus (iki 2005m. liepos 1 d. – invalidas) (duomenys gaunami iš
Fondo valdybos informacinės sistemos, jeigu tokių duomenų šioje sistemoje nėra – iš paties asmens
arba jo išmokų bylų), asmeniui reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija
(pateikiamos pažymos iš gydymo įstaigų);
10.3.3. asmuo yra bedarbis (duomenys gaunami iš Fondo valdybos
informacinės sistemos);
10.3.4. asmuo gauna socialinę pašalpą (duomenys gaunami iš Socialinės paramos šeimai
informacinės sistemos);
10.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro, Lietuvos Respublikos kelių
transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų
priekabų registro duomenis apie skolininko ir jo sutuoktinio turimą turtą;
10.5. duomenis apie skolininko ir jo sutuoktinio gaunamas pajamas (duomenys gaunami iš
Fondo valdybos informacinės sistemos).“;
1.15. pakeičiu Taisyklių 101 punktą ir išdėstau jį taip:
„101. Šių taisyklių 4.4 papunktyje numatytu atveju skola pripažįstama beviltiška, kai penkis
praėjusius metus iš skolininko nėra gaunama pajamų ir ateityje jų nebus galima gauti, taikant skolos
priverstinio išieškojimo priemones. Ši nuostata netaikoma, kai priimamas sprendimas atidėti skolos
sumokėjimo laiką.“;
1.16. pakeičiu Taisyklių 11 punktą ir išdėstau jį taip:
„11. Fondo valdybos teritorinis skyrius privalo dokumentus, susijusius su skolų pripažinimu
beviltiškomis, saugoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, o Fondo valdybai dėl skolų
pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo pateikti:
11.1. Taisyklių 4.1 papunktyje numatytu atveju – išvadą dėl skolos pripažinimo beviltiška,
kai nerasta skolininko turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus) (taisyklių 6.1 papunktis);
11.2. Taisyklių 4.2 papunktyje numatytu atveju – informaciją apie skolininkus, kurių skolų
išieškojimas negali būti vykdomas teisės aktuose numatytais atvejais (taisyklių 8 punktas);
11.3. Taisyklių 4.3 papunktyje numatytu atveju – išvadą dėl skolos pripažinimo beviltiška,
kai netikslinga išieškoti skolą dėl sunkios skolininko (fizinio asmens) ekonominės (socialinės) padėties
(taisyklių 10.1 papunktis);
11.4. Taisyklių 4.4 papunktyje numatytu atveju – išvadą dėl skolos pripažinimo beviltiška,
suėjus skolos išieškojimo senaties terminui (jos forma pateikta 4 priede).”;
1.17. pakeičiu Taisyklių IV skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:
„SPRENDIMŲ DĖL SKOLŲ PRIPAŢINIMO BEVILTIŠKOMIS PRIĖMIMAS“;
1.18. pakeičiu Taisyklių 12 punktą ir išdėstau jį taip:
„12. Fondo valdybos teritorinio skyriaus pateiktus dokumentus dėl skolų pripažinimo
beviltiškomis (nurodytus taisyklių 11 punkte) išnagrinėja ir atitinkamą sprendimą parengia Fondo
valdybos Įmokų administravimo skyrius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų
(duomenų) gavimo dienos.“;
1.19. pakeičiu Taisyklių 13 punktą ir išdėstau jį taip:
„13. Fondo valdybos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas pagal kuravimo sritį priima
sprendimus pripažinti ar nepripažinti skolas beviltiškomis. Fondo valdybos direktoriaus arba
direktoriaus pavaduotojo sprendimas pripažinti ar nepripažinti skolas beviltiškomis priimamas vieną
kartą per kalendorinį ketvirtį iki to ketvirčio paskutinės dienos.“;
1.20. pakeičiu Taisyklių 14 punktą ir išdėstau jį taip:
„14. Po Fondo valdybos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo sritį
priimto sprendimo dėl skolininko skolos pripažinimo beviltiška, kitas skolos pripažinimas beviltiška gali
būti nagrinėjamas ne anksčiau kaip po 3 metų.“;
1.21. pakeičiu Taisyklių 15 punktą ir išdėstau jį taip:
„15. Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs iš Fondo valdybos direktoriaus ar
direktoriaus pavaduotojo sprendimą dėl skolininko skolos pripažinimo ar nepripažinimo beviltiška, per
5 dienas apie šį sprendimą privalo pranešti skolininkui į paskyrą EDAS ir/ar EGAS, kuris kreipėsi dėl
skolos pripažinimo beviltiška dėl šių taisyklių 4.3 papunktyje numatytų aplinkybių.“;
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1.22. pakeičiu Taisyklių V skyriaus pavadinimą ir išdėstau jį taip:
„PRIPAŢINTŲ BEVILTIŠKOMIS SKOLŲ NURAŠYMAS IR APSKAITA“;
1.23. pakeičiu Taisyklių 16 punktą ir išdėstau jį taip:
„16. Skolos, Fondo valdybos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo sprendimais
pripažintos beviltiškomis, nurašomos. Fondo valdybos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas po to, kai
gauna Fondo valdybos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo sprendimą apie skolos pripažinimą
beviltiška, duomenis apie nurašytas skolininko skolas fiksuoja Fondo valdybos informacinėje
sistemoje.“;
1.24. pakeičiu Taisyklių 17 punktą ir išdėstau jį taip:
17. Nurašytos skolos įrašomos to laikotarpio, kuriuo buvo priimtas sprendimas skolas
pripažinti beviltiškomis, Valstybinio socialinio draudimo ir Sveikatos draudimo fondų lėšų finansinėje
ataskaitoje F4 (vadovaujantis Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklėmis,
patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V- 94 „Dėl Draudėjų
finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“):
17.1. įmokų, vaikų išlaikymo išmokų – 2 lentelės M10.2 eilutėje;
17.2. delspinigių, baudų, palūkanų – 3 lentelės S18.2 eilutėje.“;
1.25. pakeičiu Taisyklių 18 punktą ir išdėstau jį taip:
„18. Fondo valdybos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojų sprendimai dėl skolų
pripažinimo beviltiškomis turi būti saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“;
1.26. pakeičiu Taisyklių 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);
1.27. pakeičiu Taisyklių 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);
1.28. pakeičiu Taisyklių 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);
1.29. pakeičiu Taisyklių 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre;
2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių paskelbti šį įsakymą Fondo
valdybos interneto svetainėje;
2.3. Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;
2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių
šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

Direktorius

Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų
nurašymo taisyklių
1 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus 2021 m.
d. įsakymo Nr.
redakcija)
(Išvados dėl skolos pripaţinimo beviltiška, kai nerasta skolininko turto arba rastas turtas yra
nelikvidus (maţai likvidus), forma)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
__________ SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
________________________________________________________________________________________________________________________

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
IŠVADA DĖL SKOLOS PRIPAŢINIMO BEVILTIŠKA, KAI NERASTA
SKOLININKO TURTO ARBA RASTAS TURTAS YRA NELIKVIDUS (MAŢAI
LIKVIDUS)
20

-

-

Nr.

Skolininko pavadinimas ________________________________________________________
Skolininko kodas ______________________________________________________________
Skolos dydis (įmokos, baudos, delspinigiai, palūkanos ) _______________________________
Skolos susidarymo laikotarpis ____________________________________________________
Paskutinis įmokų priskaičiavimas 20___m.____ketv.__________________________________
Data, kada atleistas iš darbo paskutinis apdraustasis___________________________________
Turimas turtas ________________________________________________________________
Turimo turto nustatymo data ____________________________________________________
Sprendimo dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (toliau – Sprendimas) perdavimo antstoliui
data ________________________________________________________________________
Sprendimo grąžinimo iš antstolio data _____________________________________________
Kiti Fondo valdybos teritorinio skyriaus atlikti veiksmai, siekiant išieškoti skolą ____________
Motyvai, kodėl skola pripažintina beviltiška _________________________________________
(Pareigų pavadinimas)
(Rengėjo vardas, pavardė, kontaktai)

(Vardas ir pavardė)

Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo
taisyklių
2 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2021 m.
d. įsakymo Nr.
redakcija)
(Informacijos apie skolininkus, kurių skolų išieškojimas negali būti vykdomas teisės aktuose numatytais atvejais, teikimo forma)
(Sudarytojas)
(Įstaigos duomenys)
INFORMACIJA APIE SKOLININKUS, KURIŲ SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS NEGALI BŪTI VYKDOMAS TEISĖS AKTUOSE
NUMATYTAIS ATVEJAIS
20

-

-

Nr.

Siūloma pripažinti beviltiška skola

Eil.
Nr.

Skolininko
kodas

Skolininko
pavadinimas

1

2

3

(Pareigų pavadinimas)

(Rengėjo vardas, pavardė, kontaktai)

Įmokos/
vaikų
delspinigiai
išlaikymo
išmokos

4

5

baudos

palūkanos

Iš viso

6

7

8

Paskutinė
įmokų
priskaičiavimo
/ išmokėta
vaikų
išlaikymo
išmokų data

Veiksmai, siekiant informuoti
skolininką apie skolos sumokėjimą

9

10

(Vardas ir pavardė)

Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų
nurašymo taisyklių
3 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2021 m.
d. įsakymo
Nr.
redakcija)
(Išvados dėl skolos pripaţinimo beviltiška, kai netikslinga išieškoti skolą dėl sunkios skolininko
(fizinio asmens) ekonominės (socialinės) padėties, forma)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
__________ SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
________________________________________________________________________________________________________________________

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
IŠVADA DĖL SKOLOS PRIPAŢINIMO BEVILTIŠKA, KAI NETIKSLINGA IŠIEŠKOTI
SKOLĄ DĖL SUNKIOS SKOLININKO (FIZINIO ASMENS) EKONOMINĖS (SOCIALINĖS)
PADĖTIES
20

- -

Nr.

Skolininko vardas ir pavardė ___________________________________________________________
Skolininko kodas ____________________________________________________________________
Fizinio asmens kodas ________________________________________________________________
Skolininko arba jo įgaliotinio prašymo dėl skolos pripažinimo beviltiška pateikimo data ___
Data, nuo kurios individuali įmonė, ūkinė bendrija, tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija
likviduojama/ nutraukta individuali ar žemės ūkio veikla_____________________________________
Skolos dydis (įmokos, vaikų išlaikymo išmokos, baudos, delspinigiai, palūkanos)_________________
Skolos susidarymo laikotarpis __________________________________________________________
Paskutinis įmokų priskaičiavimas / vaikų išlaikymo išmokų išmokėjimas 20__.m._____ketv.________
Informacija apie skolininko ekonominę (socialinę) padėtį (pagal Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų
nurašymo taisykles)__________________________________________________________________
Turimas turtas (skolininko ir jo sutuoktinio)_______________________________________________
Gaunamos pajamos (skolininko ir jo sutuoktinio)___________________________________________
Fondo valdybos teritorinio skyriaus motyvai, kodėl netikslinga priverstinai išieškoti skolą
___________
(Pareigų pavadinimas)
(Rengėjo vardas, pavardė, kontaktai)

(Vardas ir pavardė)

Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų
nurašymo taisyklių
4 priedas
(Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2021 m.
d. įsakymo
Nr.
redakcija)
(Išvados dėl skolos pripaţinimo beviltiška, suėjus skolos išieškojimo senaties terminui, forma)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
__________ SKYRIUS
(Įstaigos duomenys)
________________________________________________________________________________________________________________________

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
IŠVADA DĖL SKOLOS PRIPAŢINIMO BEVILTIŠKA, SUĖJUS SKOLOS
IŠIEŠKOJIMO SENATIES TERMINUI
20

-

-

Nr.

Skolininko pavadinimas __________________________________________________________
Skolininko kodas _______________________________________________________________
Skolos dydis (įmokos, vaikų išlaikymo išmokos, baudos, delspinigiai, palūkanos ) ____________
Skolos, kurią siūloma pripažinti beviltiška, dydis (įmokos, vaikų išlaikymo išmokos, baudos,
delspinigiai, palūkanos ) ___________________________________________________________
Skolos, kurią siūloma pripažinti beviltiška, susidarymo laikotarpis _________________________
Paskutinis įmokų priskaičiavimas / vaikų išlaikymo išmokų išmokėjimas 20__m. ___ketv.______
Data, kada pradėtas vykdyti priverstinis skolos išieškojimas_______________________________
Data, nuo kurios iš skolininko nebuvo gauta pajamų_____________________________________
Data, kada suėjęs skolos išieškojimo senaties terminas___________________________________
Fondo valdybos teritorinio skyriaus atlikti veiksmai, siekiant išieškoti skolą __________________
Motyvai, kodėl skola pripažintina beviltiška _________________________
(Pareigų pavadinimas)

(Rengėjo vardas, pavardė, kontaktai)

(Vardas ir pavardė)
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