Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA
2021-10 -18
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio
pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymo Nr.
XIV-462 pakeitimo įstatymas
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1. 2021 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildomo 22 straipsniu įstatymas Nr. XIV-462
(toliau – Įstatymas Nr. XIV-462)
Įstatymas Nr. XIV-462
Įdarbinamo darbuotojo,
kuris nėra
Įmonės,
registruotas Statybininkų
kuriose
saugos informacinėje
įdarbinti /
sistemoje (toliau –
dirba
Naci
Statybininkų SID IS
1.1.
darbuotoj onali 0,07
5,13
1,25
10
8417
84170
37.781,81
sistema) užregistravimas
ai,
nė
Statybininkų SID IS
atliekanty
sistemoje (įskaitant
s statybos
reikalingų pagal
darbus
Statybininkų SID IS
nuostatus duomenų
įvedimą)
ANiį = Σ ANvv=
37.781,81
Įstatymas Nr. XIV-462
Įmonės,
Įdarbinamo darbuotojo,
kuriose
registruoto Statybininkų
įdarbinti /
SID IS sistemoje
dirba
1.2.
priskyrimas šioje
darbuotoj
sistemoje darbdaviui
ai,
Naci 0,03
(įskaitant reikalingų
atliekanty onali
5,13
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8417
84170
16.192,20
pagal Statybininkų SID
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IS nuostatus duomenų
darbus
įvedimą)
ANiį = Σ
ANvv=16.192,20

Įstatymas Nr. XIV-462

1.3.

Dirbančių pas darbdavį
darbuotojų
Statybininkų SID IS
sistemoje priskyrimas
statybvietei
(statybvietėms
(konkrečiam adresui)

Įmonės,
kuriose
įdarbinti /
dirba
darbuotoj
ai,
Naci
atliekanty
onali
s statybos
nė
darbus

0,03
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6

8417

50502

9.715,32

ANiį = Σ
ANvv=9.715,32
Įstatymas Nr. XIV-462

1.4.

Savarankiškai dirbančio
fizinio asmens
prisijungimas prie
Statybininkų SID IS
sistemos (jeigu prie
sistemos jungiamasi
pirmą kartą) ir duomenų
įvedimas į sistemą

Savarank
iškai
Naci
dirbantis onali
asmuo
nė
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20.160,90
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=83.850,23
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2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22 straipsniu įstatymo Nr. XIV-462 pakeitimo įstatymo projektas
(toliau – Statybos įstatymo projektas)
2.1. Statybos
įstatymo
projekto 221 straipsnio 1
d.
1. Statybvietėje
Liet 0,05
6,09
1,25
1
184001
18400
7003,5
statybos darbus
uvos
atliekantys asmenys,
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nurodyti Lietuvos
ublik
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Respublikos
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valstybinio socialinio
teisė
veiklą
draudimo įstatymo 151
s
vykdanty
straipsnio 1 dalyje,
aktai
s
privalo turėti galiojantį
asmenys
skaidriai dirbančio
asmens identifikavimo
kodą (toliau –
Skaidriai dirbančio
1

Lietuvos statistikos departamento duomenimis statybos sektoriuje savarankiškai dirbančiųjų asmenų – 18,4 tūkst.

ID), suformuotą
Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 151
straipsnyje nustatyta
tvarka, arba, jeigu
jiems Skaidriai
dirbančio ID negali
būti suformuotas,
privalo turėti Skaidriai
dirbančio
ID užšifruojamus
duomenis, nurodytus
Valstybinio socialinio
draudimo įstatymo 151
straipsnio 8 dalyje,
pagrindžiančius
dokumentus (toliau –
Skaidriai dirbančio ID
užšifruojamus
duomenis
pagrindžiantys
dokumentai) ir pateikti
jį (juos):
1) patikrinimo metu
Lietuvos Respublikos
užimtumo įstatymo 55
straipsnyje
nurodytoms
institucijoms;
2) statybos patikrinimo
metu Valstybinei
teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijai
prie Aplinkos
ministerijos;
3) prieš patenkant į
statybvietę ir
pareikalavus
statybvietėje statytojui
(užsakovui) ar jo
vienam įgaliotam
rangovui ar jų
įgaliotiems asmenims.
ANiį = Σ ANvv=
7003,5

2.2. Statybos
įstatymo 2. Statybvietėje gali
projekto 221 straipsnio 2 būti asmenys, kurie:
dalis
1) turi Skaidriai
dirbančio ID arba,
jeigu jiems Skaidriai
dirbančio ID negali
būti suformuotas, –
Skaidriai dirbančio ID
užšifruojamus
duomenis
pagrindžiančius
dokumentus, arba
2) statytojo (užsakovo)
ar jo vieno įgalioto
rangovo nustatyta
tvarka užregistravo
atvykimo į statybvietę
pradžios laiką bei
priežastį ir turi
statytojo (užsakovo) ar
jo vieno įgalioto
rangovo nustatytą
identifikavimo
priemonę.
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467.597,81

Statytojas
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ANiį = Σ ANvv=
467.597,81
ANtaN = 474.601,31
Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais)
ANP = ANtaN - ANtaG
Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose.

390.751,08
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Darbo dienų skaičius 2021 m.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis statybos sektoriuje veikia 9745 įmonės. Darome prielaidą, kad iš 9745 įmonių tik 50 proc. veikia kaip statytojai (užsakovai) ar rangovai.

