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DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ ADMINISTRAVIMO 

 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — 

VMI prie FM) informuoja, kad, vadovaujantis 2015 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymo (toliau — SDĮ) Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-
1984 nuostatomis, SDĮ 17 straipsnio 5, 7, 9 dalyse nurodytas privalomojo sveikatos draudimo 
įmokas (toliau — PSD įmokos), kurias moka ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys 
gyventojai (kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra mažesnis kaip 2 ekonominio 
dydžio vienetai (toliau — EDV) arba žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 
EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai), taip pat gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal 
verslo liudijimą, ir savarankiškai besidraudžiantys asmenys, nuo 2016-01-01 administruos 
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau — Sodra).  

Remdamasi išdėstytu, VMI prie FM pažymi, kad būtina informuoti mokesčių mokėtojus 
apie tai, kad: 

1. į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas PSD įmokos turi būti mokamos 
tik už mokestinius laikotarpius iki 2015-12-31 tokiais įmokų kodais:  

— 1781 (PSD įmokos, mokamos nuolatinių Lietuvos gyventojų, priskaičiuotos metinėje 
pajamų deklaracijoje (už laikotarpius iki 2015-12-31)); 

— 1771 (PSD įmokos, mokamos neteikiant metinės pajamų deklaracijos (už laikotarpius iki 
2015-12-31)).  

2. Į Sodros biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas PSD įmokos turi būti mokamos už 
mokestinius laikotarpius nuo 2016-01-01 tokiais įmokų kodais: 

— 314 (Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio 
valdos ar ūkio ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 EDV): 

— 361 (Asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne didesnis kaip 2 
EDV); 

— 358 (Verslo liudijimus turintys asmenys); 
— 364 (Savarankiškai privalomuoju sveikatos draudimu besidraudžiantys asmenys).  
VMI prie FM atkreipia dėmesį į tai, kad visi mokesčių mokėtojai PSD įmokas už 

mokestinius laikotarpius nuo 2016-01-01 turi mokėti tik į Sodros biudžeto pajamų surenkamąsias 
sąskaitas. 
 Verslo liudijimus įsigiję asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir 
(ar) gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų ir pagal SDĮ 
nuostatas mokėti PSD įmokas gali vieną kartą per metus, t. y. iki kitų metų gegužės 1 d., iki kitų 
metų, t. y. 2016 m. gegužės 1 d., PSD įmokas už 2015 metus turės sumokėti į VMI prie FM 
biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. 

Tuo atveju, jeigu verslo liudijimas įsigyjamas 2016 metams 2015 m. gruodžio mėnesį, PSD 
įmokos, vadovaujantis SDĮ nuostatomis, turi būti mokamos į Sodros biudžeto pajamų 
surenkamąsias sąskaitas. 
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          Mokesčių mokėtojai, klaidingai sumokėję PSD įmokas (įmokas, kurias turėjo sumokėti 
Sodrai) į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, gali pateikti Prašymo grąžinti 
(įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) 
formą FR0781 (toliau — Prašymo forma FR0781), patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-
186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo 
(įskaitymo)“, dėl klaidingai sumokėtų įmokų susigrąžinimo arba įskaitymo kitoms mokėjimo 
prievolėms padengti. Prašymo forma FR0781, taip pat gali būti pateikiama ir dėl klaidingai 
sumokėtų PSD įmokų pervedimo į Sodros biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. 

 
  
 
 
 
 
Viršininko pavaduotoja  Vilma Vildžiūnaitė 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


