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Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia svarstyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio
25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir
veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – užtikrinti, kad Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenys, reikalingi
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų skiriamoms ir mokamoms
išmokoms paskirti ir mokėti, taip pat teisei į draudimą valstybės lėšomis nustatyti, būtų tikslūs ir
gaunami automatiniu būdu. Supaprastinamos duomenų teikimo Registrui procedūros, įvertinus tai,
kad Registro tvarkytojui draudėjas, išmokų gavėjas neteiktų duomenų ir (ar) informacijos, kurią
Registro tvarkytojas gali gauti automatiniu būdu iš kitų registrų ar informacinių sistemų. Taip bus
mažinama administracinė našta tiek Registro tvarkytojui, tiek duomenų teikėjui. Siekiant tinkamai
įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį,
Registro tvarkytojas iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos gaus duomenis, kuriuos
pateiks visos socialinės globos įstaigos apie jose ilgalaikės ar trumpalaikės globos paslaugas
gaunančius asmenis, tam, kad nustatytų juos slaugiusių ar namuose prižiūrėjusių asmenų teisę būti
apdraustiems valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo draudimu.
Nutarimo projektu siūlomi pakeitimai:
1. Registro nuostatai suderinami su Juridinių asmenų registro nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių
asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Juridinių asmenų registras):
1.1. Juridinių asmenų teisiniai statusai yra tokie, kokie yra numatyti Juridinių asmenų
registre, iš kurio Registras gauna duomenis, todėl Registro nuostatuose jie nedetalizuojami.
Registro nuostatuose detalizuojami juridinio asmens reorganizavimo būdai: prijungimas,
sujungimas, išdalijimas, padalijimas; duomenys (pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens
kodas, buveinė, valstybės, kurioje registruotas juridinis asmuo, pavadinimas, įregistravimo data,
registras) apie jungiamą juridinį asmenį ar juridinį asmenį, dalyvaujantį vienos valstybės ribas
peržengiančiame jungimesi.
1.2. Registre taip pat bus tvarkomi duomenys apie sprendimų dėl juridinio asmens
reorganizavimo, atskyrimo, dėl vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi priėmimo ar
organo, priėmusio sprendimą, pavadinimai, datos, kodai, taip pat duomenys apie pasibaigusio
juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją, pasibaigusį juridinį asmenį, kurio teises ir pareigas
perėmė naujas juridinis asmuo, ir juridinį asmenį, nuo kurio buvo atskirtas juridinis asmuo
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė). Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) šiuos
duomenis automatiniu būdu gauna iš Mokesčių mokėtojų registro.
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2. Registro nuostatai tikslinami, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
vartojamas sąvokas: „vaiko globėjas“, „rūpintojas“, „budintis globotojas“. Registro nuostatuose
nebuvo sąvokos „budintis globotojas“, todėl papildomai įvedama ir ši sąvoka.
3. Registro nuostatuose numatoma, kad Registre bus tvarkomi duomenys apie socialinės
globos įstaigose ilgalaikes ir trumpalaikes (trumpalaikė globa yra iki 6 mėn.) globos paslaugas
gaunančius asmenis, nustatant teisę į draudimą valstybės lėšomis juos prižiūrėjusių asmenų. Per
Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą bus teikiami ilgalaikių ir trumpalaikių priežiūros
paslaugų gavėjų duomenys: ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjo vardas,
pavardė, asmens kodas (jei asmuo jo neturi – gimimo data), socialinės globos įstaigos
pavadinimas, juridinio asmens kodas; sprendimų teikti, stabdyti ilgalaikes ir (ar) trumpalaikes
paslaugas datos, numeris (-iai). Duomenys apie ilgalaikės ir trumpalaikes priežiūros paslaugas
gaunančius asmenis turi būti Registre, kad būtų aiški Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6
straipsnio 3 dalyje nustatyto draudimo valstybės lėšomis neįgaliuosius asmenis namuose
prižiūrintiems asmenims, neturintiems draudžiamųjų pajamų, taikymo tvarka, siekiant, kad
nesusidarytų permokos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kai ilgalaikės ir
trumpalaikės priežiūros paslaugos jų gavėjams teikiamos socialinės globos įstaigose, ir draudimo
valstybės lėšomis juos prižiūrintiems asmenims taikyti nereikėtų.
4. Registro nuostatuose tikslinama duomenų ir informacijos apie savarankiškai dirbančius
asmenis pateikimo tvarka. Įvertinant tai, kad skiriasi atskirų savarankiškai dirbančių asmenų
grupių, t. y. asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, individualių įmonių savininkų, ūkinių ir
mažųjų bendrijų narių, valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka (asmenys, kurie
verčiasi individualia veikla, einamąsias valstybinio socialinio draudimo įmokas gali mokėti
avansu, o individualios įmonės už individualios įmonės savininką, ūkinės bendrijos už ūkinių
bendrijų narius ir mažosios bendrijos už mažųjų bendrijų narius gali mokėti ir už praėjusius
laikotarpius), aiškiau detalizuojamas duomenų ir informacijos apie individualių įmonių savininkus,
ūkinių bendrijų ir mažųjų bendrijų narius teikimas. Taip pat, siekiant mažinti administracinę naštą
ir atsiradus galimybei individualių įmonių savininkams, ūkinių bendrijų ir mažųjų bendrijų
nariams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
deklaruoti metines pajamų sumas, išdėstytas mėnesiais, patikslinama duomenų ir informacijos apie
savarankiškai dirbančių asmenų deklaruotas metines pajamų sumas, išskaidytas pagal kiekvieną
kalendorinį mėnesį, teikimo ir įrašymo Registre tvarka.
5. Registro nuostatuose nustatoma, kad savarankiškai dirbančių asmenų draudėjai, kurie
vienu metu dirba Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės
erdvės valstybėje, Šveicarijos Konfederacijoje ar trečiojoje valstybėje ir kuriems, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
reglamentais, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje, duomenis ir
informaciją apie apdraustojo draudžiamųjų pajamų sumas ir nuo jų sumokėtas valstybinio
socialinio draudimo įmokas teikia konkrečiam Registro tvarkytojui, t. y. Fondo valdybos Vilniaus
skyriui. Duomenys ir informacija reikalinga tam, kad ateityje, vadovaujantis šiais duomenims, būtų
galima paskirti atitinkamas išmokas.
6. Patikslinamas Registro nuostatų 72 punktas, detalizuojant, kaip draudėjas, kai jis yra
reorganizuojamas (bet kuriuo reorganizavimo būdu), iki reorganizacijos pabaigos teikia duomenis
Registro tvarkytojui apie apdraustajam asmeniui apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir
valstybinio socialinio draudimo įmokas. Duomenys apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą,
taip pat valstybinio socialinio draudimo priežastį ir (arba) valstybinio socialinio draudimo
tęstinumą Registro tvarkytojui turės būti pateikiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo
apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pradžios pas naują draudėją, nes Lietuvos
Respublikos darbo kodekse yra numatyta, jog draudėjas apie įdarbintą apdraustąjį asmenį Fondo
valdybos teritoriniam skyriui (Registro tvarkytojui) praneša prieš vieną darbo dieną iki numatytos
darbo dienos pradžios.
7. Siekiant suderinti Registro nuostatus su 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiais Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 6.2287, 6.22814,
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6.901, 6.991 ir 6.993 straipsnių pakeitimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro
įstatymo Nr. I-2237 9, 10, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu
galios įstatymu, kuriais nustatomas teisinis reguliavimas dėl elektroninės pristatymo dėžutės, ir
kuriuose, siekiant efektyviau teikti viešąsias administracines paslaugas, numatyta, kad pareiškėjas
turės nurodyti savo elektroninio pašto adresą ir (ar) elektroninės pristatymo dėžutės adresą,
siūloma, kad Nutarimo projekto 1.14 papunkčio pakeitimai įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d.
8. Įvertinus Teisingumo ministerijos pastabą dėl sąvokų „ES“, „EEE valstybės“,
„Šveicarijos Konfederacija“ sukonkretinimo bei poreikį įvertinti ir atitinkamai į Registrą įvesti
Jungtinės Karalystės sąvoką, atsižvelgiant į Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos
bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės prekybos ir
bendradarbiavimo susitarimą, Nutarimo projektas atitinkamai papildytas kitais Registro nuostatų
pakeitimais, kuriuose įvedama Jungtinės Karalystės sąvoka.
Nutarimo projektu nėra iš esmės keičiamas esamas teisinis reguliavimas, vadovaujantis
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 36 punktu, priimto nutarimo numatomas teisinio
reguliavimo poveikis pateiktas kaip apibendrinta informacija šiame teikime.
Priėmus nutarimą, kitų teisės aktų priimti, keisti ar pripažinti netekusiais galios nereikės.
Priimtam nutarimui įgyvendinti lėšų nereikės. Sutaupyti lėšų nenumatoma.
Nutarimo projektas ir teikimas patikslinti įvertinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės išvadą Nr. NV-2152 ir Socialinės politikos grupės išvadą Nr. NV-2176.
Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Nutarimo projektą parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo
skyriaus
vyriausioji
specialistė
Ona
Stravinskaitė
(tel. 8 658 61 398,
el. p. Ona.Stravinskaite@socmin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 6 lapai.
2. Nutarimo projekto lyginamasis variantas, 7 lapai.

Ministrė

Ona Stravinskaitė, tel. 8 658 61 398, el. p. Ona.Stravinskaite@socmin.lt

Monika Navickienė
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