Elektroninio dokumento nuorašas

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

TEISĖS AKTO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
2020-12Nr. 85Vilnius
Teisės akto projekto pavadinimas: Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-586
„Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais
paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo
patvirtinimo“ pakeitimo projektas (toliau – Teisės akto projektas) (pridedama).
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.

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

Teisės akto projektas nesudaro
išskirtinių ar nevienodų sąlygų
neigiamą poveikį patyrusiems

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

Teisės akto projekto nuostatos
aiškios ir nesudaro galimybės
dviprasmiškai aiškinti ir taikyti
teisės aktą

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

□ tenkina
□ netenkina

draudėjams, kurių veikla
apribota, nes yra paskelbtas
karantinas
Lietuvos
Respublikos teritorijoje arba
karantinas yra paskelbtas
savivaldybės teritorijoje
□ tenkina
□ netenkina

2020-R95-I-57909
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Eil.
Nr.

3.

4.

Kriterijus

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

5.

Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas

6.

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

7.

8.

Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų dėl mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka

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

LR
Valstybinio
socialinio
draudimo įstatymo 32 str. 4 d.
nustato, kad Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija kontroliuoja
Fondo valdybos veiklą ir
organizuoja
šios
veiklos
patikrinimus

□ tenkina
□ netenkina

Fondo administravimo įstaigų
įgaliojimai, susiję su draudėjais
paskelbus karantiną Lietuvos
Respublikos ir/ar savivaldybių
teritorijose, grindžiami Lietuvos
Respublikos
valstybinio
socialinio draudimo įstatymo
191
straipsniu,
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
pasitarimo 2020 kovo 16 d.
protokolu Nr. 14, patvirtintu
Ekonomikos
skatinimo
ir
koronaviruso
(COVID-19)
plitimo
sukeltų
pasekmių
mažinimo priemonių plano 3
tikslo 1-3 priemonėmis
Baigtinis sprendimo priėmimo
kriterijų
(atvejų)
sąrašas
nustatytas Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo
įstaigų santykių su draudėjais
paskelbus karantiną Lietuvos
Respublikos ir/ ar savivaldybių
teritorijose tvarkos aprašyme
(toliau
Aprašymas),
patvirtintame Fondo valdybos
direktoriaus 2020 m. lapkričio
11 d. įsakymu Nr. V-586.
Baigtinis sąrašas motyvuotų
atvejų, kai priimant sprendimus
taikomos išimtys nustatytas
Aprašyme
Sprendimų
priėmimo,
įforminimo tvarka nustatyta
Aprašyme, o priimti sprendimai
dėl
BDAR
reikalavimų
viešinami nepilna apimtimi
Nereglamentuota

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

3

Eil.
Nr.

9.

10.

11.

12.

Kriterijus

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
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

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

Sprendimus priima ne
kolegialus subjektas

□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekto nuostatoms
įgyvendinti
administracinės
procedūros numatytos Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo
Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
administravimo
įstaigose
taisyklėse,
patvirtintose
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11
d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir
jų aptarnavimo Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
administravimo
įstaigose
taisyklių patvirtinimo“ (toliau Taisyklės)
Nereglamentuota

□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekto nuostatoms
įgyvendinti
administracinių

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

13.

14.

15.

Kriterijus

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 (priežiūros) procedūrą ir
aiškius jos atlikimo kriterijus
(atvejus, dažnį, fiksavimą,
kontrolės rezultatų viešinimą ir
panašiai)

16.

Teisės akto projekte nustatytos
kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo
priemonės

17.

Teisės akto projekte nustatyta
subjektų, su kuriais susijęs teisės
akto projekto nuostatų
įgyvendinimas, atsakomybės rūšis
(tarnybinė, administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)
Teisės aktų projekte numatytas

18.

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

procedūrų
ir
sprendimo
priėmimo konkretūs terminai
nustatyti Taisyklėse
Motyvuotos delspinigių ir baudų
priverstinio poveikio priemonių
netaikymo,
įsiskolinimo
sumokėjimo
atidėjimo
supaprastinta tvarka ir palūkanų
skaičiavimo sustabdymo ir
pratęsimo galimybės nustatytos
Aprašyme ir teisės akto projekte
Administracinių
procedūrų
viešinimo
tvarka
nustatyta
Taisyklėse
Kontrolės (priežiūros) procedūra .
ir aiškūs jos atlikimo kriterijai
(atvejai, dažnis, fiksavimas,
kontrolės rezultatų viešinimas ir
panašiai), nustatyti Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
administravimo įstaigų santykių
su
draudėjais,
paskelbus
karantiną Lietuvos Respublikos
ir/ar savivaldybių teritorijose,
vidaus kontrolės procedūrose,
patvirtintose Fondo valdybos
direktoriaus 2020 m. gruodžio 7
d. įsakymu Nr. V-646
Kontrolės
(priežiūros)
skaidrumo
ir
objektyvumo
užtikrinimo
priemonės
nustatytos Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo
įstaigų santykių su draudėjais,
paskelbus karantiną Lietuvos
Respublikos ir/ar savivaldybių
teritorijose, vidaus kontrolės
procedūrose,
patvirtintose
Fondo valdybos direktoriaus
2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu
Nr. V-646
Atsakomybę nustato kiti teisės
aktai

Teisės

akto

projekte

nėra

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

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
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Eil.
Nr.

19.

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)

Kriterijus

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:

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

Įmokų administravimo
skyriaus patarėja Lina
Žukauskienė

(parašas)

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

2020-12-18
(data)

Teisės akto
projekto
vertintojas:

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

□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus
vyriausioji specialistė Diana Stankevičienė

(parašas)

––––––––––––––––––––

2020-12-18
(data)

Pagalbos priemonių taikymo draudėjams,
paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos
teritorijoje ir/ ar savivaldybių teritorijose,
valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigose tvarkos aprašymo
1 priedas
Draudėjo
pavadinimas/ vardas,
pavardė
JAR kodas/fizinio
asmens gimimo data
Draudėjo kodas
Veiklos vykdymo
vietos/vietų
adresas/adresai
Veiklos rūšis
Telefono Nr.
El. pašto adresas
Prašymo pildymo data
PRAŠYMAS
DĖL ĮSISKOLINIMO SUMOKĖJIMO ATIDĖJIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar _____________savivaldybės teritorijoje
paskelbto karantino draudėjo veikla apribota ir/ar dėl to draudėjas patyrė neigiamą poveikį, todėl
prašome atidėti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir (ar) delspinigių, ir (ar) baudų
įsiskolinimo sumokėjimą:
Įsiskolinimo rūšis

Įsiskolinimo suma
Eur

Įsiskolinimą
pradėsiu mokėti
(įrašyti datą)*

Įsiskolinimą
mokėti baigsiu
(įrašyti datą)**

Įmokos
(už darbuotojus)
VSD įmokos
(savarankiškai dirbančių)
PSD įmokos
(savarankiškai dirbančių)
Delspinigių
Baudų
Iš viso:
* Pirmas įsiskolinimo mokėjimas privalo būti ne vėliau kaip praėjus 12 mėn. nuo prašymo teikimo dienos.
** Galutinė įsiskolinimo sumokėjimo data turi būti ne vėliau kaip po 4 metų, skaičiuojant nuo pirmos įmokos datos,
nurodytos laukelyje „Skolą pradėsiu mokėti“.
Esu informuotas (-a), kad įsiskolinimo mokėjimas bus išdėstytas lygiomis dalimis kas mėnesį.
Įsipareigoju įsiskolinimo sumą mokėti pagal sprendimu dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka
patvirtintą įsiskolinimo išdėstymo grafiką ir mokėti einamąsias valstybinio socialinio draudimo įmokas nustatytais
terminais.
Esu informuotas (-a), kad priimtas sprendimas dėl įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo bus atsiųstas į Elektroninę
draudėjų aptarnavimo sistemą.
Patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga.
Man yra žinoma, kad Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 193 straipsnyje yra numatyta
atsakomybė už Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai klaidingos informacijos pateikimą.

________________________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

2
_____________
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Pagalbos priemonių taikymo draudėjams,
paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos
teritorijoje ir/ ar savivaldybių teritorijose,
valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigose tvarkos
aprašymo
2 priedas
(Sprendimo dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka pavyzdinė forma)

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
_____________ SKYRIUS
SPRENDIMAS
DĖL ĮSISKOLINIMO SUMOKĖJIMO ATIDĖJIMO
SUPAPRASTINTA TVARKA
202_ m. ___________ d. Nr. ______
(Sudarymo vieta)

Išnagrinėjęs (-usi) (draudėjo pavadinimas, prašymo data) prašymą dėl įmokų ir (ar)
delspinigių, ir (ar) baudų (toliau – įmokos) įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 191 straipsniu bei atsižvelgdamas (a) į tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje ir / ar ____________________savivaldybės
teritorijoje (karantino laikotarpis nuo ... iki) paskelbtas karantinas,
n u s p r e n d ž i u:
1. Atidėti (draudėjo pavadinimas) _______ Eur (suma žodžiais Eur) valstybinio
socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo mokėjimą iki 202_ m. ____________ d.
2. Atidėtas valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas turi būti sumokėtas iki
202_ m. _________ d., mokant:
Atidėto įsiskolinimo
sumokėjimo data iki

Pagal atidėjimo grafiką
mokama suma (Eur)

Atidėto įsiskolinimo
sumokėjimo data iki

Pagal atidėjimo
grafiką mokama
suma (Eur)

3. Sprendimo galiojimo laikotarpiu draudėjas privalo mokėti visas einamąsias įmokas.
4. Jeigu po karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje,
kurioje draudėjas vykdo veiklą, pabaigos draudėjas nesumoka einamųjų valstybinio socialinio
draudimo ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų, nevykdo šiame sprendime nustatytų sąlygų
arba reorganizuojasi, šis sprendimas netenka galios po 30 kalendorinių dienų nuo šio punkto
pažeidimo dienos, o likusi įsiskolinimo suma išieškoma priverstine tvarka. Draudėjas pažeidęs
įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sąlygas, kitą kartą dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo
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atidėjimo gali kreiptis ne ankščiau kaip po vienų metų nuo sprendimo priverstine tvarka išieškoti iš
draudėjo likusią nesumokėtą įmokų dalį priėmimo dienos.
5. Atidėtą valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą galima sumokėti į vieną
iš nurodytų surenkamųjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos lėšų sąskaitų:
Eilė
s
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Kredito įstaigos pavadinimas

Sąskaitos Nr.

LT584010042403495020
Luminor bank AS Lietuvos skyrius
LT337044060007740589
AB SEB bankas
LT777300010129002656
„Swedbank“, AB
LT167230000000691047
UAB „Medicinos bankas“
LT617290000000691020
AS „Citadele banka“ Lietuvos
filialas
6.
LT027180300000690001
AB Šiaulių bankas Vilniaus filialas
7.
LT462140030002632951
Luminor bankas (Nordea bank)
Mokėjimo pavedime nurodykite įmokos kodą – 273, gavėjo kodą 191630223.
Atidėtą valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą draudėjas gali grąžinti
ankščiau, nei tai nustatyta atidėjimo grafike.
6. Laikyti draudėjui suteiktą valstybės pagalbą de minimis (nereikšminga).
Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio 1 ir
2 dalis, šį sprendimą galite apskųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308 Vilnius) per 20 darbo dienų nuo
tos dienos, kurią sužinojote arba turėjote sužinoti apie šio sprendimo priėmimą, vadovaudamiesi
Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. kovo
18 d. įsakymu Nr. V – 131 „Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių
patvirtinimo“.

(Pareigų pavadinimas)
A.V.

(Vardas ir pavardė)
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Pagalbos priemonių taikymo draudėjams,
paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos
teritorijoje ir/ ar savivaldybių teritorijose,
valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigose tvarkos
aprašymo
3 priedas

Draudėjo pavadinimas/
vardas, pavardė
JAR kodas/fizinio
asmens gimimo data
Draudėjo kodas
Veiklos vykdymo
vietos/vietų
adresas/adresai
Veiklos rūšis
Telefono Nr.
El. pašto adresas
Prašymo pildymo data
PRAŠYMAS
NETAIKYTI PRIVERSTINIO POVEIKIO PRIEMONIŲ
Prašome netaikyti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir (ar) delspinigių, ir (ar)
baudų įsiskolinimo išieškojimo veiksmų, nes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar
_____________savivaldybės teritorijoje paskelbtas karantinas, draudėjo veikla apribota ir/ar
dėl to draudėjas patyrė neigiamą poveikį.
Pasibaigus karantinui Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje
vykdau veiklą, per 10 dienų sumokėsiu skolą arba pateiksiu prašymą dėl įsiskolinimo
sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka.
Patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga.
Man yra žinoma, kad Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 193
straipsnyje yra numatyta atsakomybė už Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo
įstaigai klaidingos informacijos pateikimą.

________________________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

_______________________

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 2020 M. LAPKRIČIO 11 D.
ĮSAKYMO NR. V-586 "DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO
ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ SANTYKIŲ SU DRAUDĖJAIS PASKELBUS KARANTINĄ
LIETUVOS RESPUBLIKOS IR/ AR SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE TVARKOS
APRAŠYMO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2020 m. gruodžio
Vilnius

d. Nr. V-

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 191
straipsniu:
1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su
draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymą,
patvirtintą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V – 586 „Dėl
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus
karantiną Lietuvos Respublikos ir/ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“ (toliau –
Aprašymas):
1.1. pakeičiu Aprašymo 5 punkto pirmą pastraipą ir išdėstau ją taip:
„5. Neigiamą poveikį patyręs draudėjas, kad jam būtų taikoma įsiskolinimo sumokėjimo
atidėjimo supaprastinta tvarka, nuo paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar
savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, per 10 dienų po karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pasibaigimo
dienos turi per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui
Prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka (Aprašymo 1 priedas).“;
1.2. Papildau Aprašymą 91 punktu ir išdėstau jį taip:
„91. Fondo valdybos teritorinis skyrius turi teisę priimti sprendimą atidėti iki karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje ir/ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą pabaigos Prašymą
dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka pateikusio neigiamą poveikį patyrusio
draudėjo - savarankiškai dirbančio asmens, kurio atidedama įsiskolinimo suma neviršija 1500 Eur,
įsiskolinimo dalį, jeigu ši atidedama įsiskolinimo dalis nėra perduota išieškoti antstoliui, nepriklausomai
nuo to, kad kita dalis įsiskolinimo yra perduota išieškoti antstoliui.“
1.3. pakeičiu Aprašymo 13 punkto pirmą pastraipą ir išdėstau ją taip:
„13. Neigiamą poveikį patyręs draudėjas, kuris nesikreipia dėl įsiskolinimo sumokėjimo
atidėjimo, tačiau nori, kad paskelbto karantino laikotarpiu Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar
savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, nebūtų pradedamas priverstinis įsiskolinimo
išieškojimas, turi per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą pateikti Fondo valdybos teritoriniam
skyriui Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių (Aprašymo 3 priedas).“;
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1.4. pakeičiu Aprašymo 14 punktą ir išdėstau jį taip:
„14. Fondo valdybos teritorinis skyrius gavęs Aprašymo 13 punkte nurodytą neigiamą poveikį
patyrusio draudėjo prašymą netaiko naujų priverstinio poveikio priemonių draudėjo įsiskolinimui
išieškoti, tačiau ne ilgiau iki praeis 10 dienų po karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar
savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, pasibaigimo dienos.“;
1.5. pakeičiu Aprašymo 16 punktą ir išdėstau jį taip:
„16. Už karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje supaprastinta
tvarka neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir
delspinigių sumų sumokėjimo atidėjimo laikotarpį palūkanos nėra skaičiuojamos.“;
1.6. pakeičiu Aprašymo 17 punktą ir išdėstau jį taip:
„17. Nuo neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams atidėtų socialinio draudimo įmokų, baudų ir
delspinigių sumų, kurios buvo atidėtos iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ ar savivaldybės
teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą, palūkanos neskaičiuojamos karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje ir/ ar savivaldybės teritorijoje, kurioje draudėjas vykdo veiklą laikotarpiu.“;
1.7. pakeičiu Aprašymo 18 punktą ir išdėstau jį taip:
„18. Paaiškėjus, kad draudėjas, kuriam šio Aprašymo nustatyta tvarka buvo nepradėtas
priverstinis įsiskolinimo išieškojimas, nėra priskiriamas prie neigiamą poveikį patyrusių draudėjų,
Fondo valdybos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas pradeda priverstinį įsiskolinimo išieškojimą.“;
1.8. pakeičiu Aprašymo priedus (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.4 papunkčiu pakeistos Aprašymo 14 punkto nuostatos dėl 10
dienų termino netaikymo naujų priverstinio poveikio priemonių draudėjo įsiskolinimui išieškoti,
taikomos ir neigiamą poveikį patyrusiems draudėjams, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos buvo
pateikę Aprašymo 3 priedu patvirtintą Prašymą netaikyti priverstinio poveikio priemonių.
3. Į p a r e i g o j u:
3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;
3.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos
interneto svetainėje;
3.3. Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio
draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;
3.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį
įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajam patarėjui,
Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir
kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms.

Direktorė

Julita Varanauskienė
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