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DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR
TIKSLINIMO TAISYKLĖS
1-SD IR 2-SD PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR PILDYMAS
Taisyklių 16.14, 16.22 ir 16.24 papunkčiai išdėstyti taip:
(16. 1-SD ir/ar 2-SD pranešimai pateikiami, kai: )
„16.14. asmuo priimamas (skiriamas) į pareigas valstybės tarnyboje ar į kitas pareigas,
nurodytas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2-4 dalyse,
įskaitant Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro
Pirmininko skiriamą į pareigas asmenį (priežasties kodas – 15);“.
„16.22. asmuo, atlygintinai einantis skiriamąsias pareigas, nenurodytas šių Taisyklių 16.14
papunktyje (priežasties kodas – 21; naudojamas draudimo laikotarpiams iki 2021-12-31).“
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„16.24. asmuo, rinkimų ar referendumo laikotarpiu atlygintinai einantis skiriamąsias
komisijos nario pareigas apygardų, miestų, rajonų rinkimų ar referendumo komisijoje (priežasties
kodas – 23).“
12-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS
Taisyklių 39.2 papunktis išdėstytas taip:
„39.2. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka suteikiamos atostogos kvalifikacijai tobulinti arba atostogos
dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba
bendrai finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
projektuose ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti
skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 02);“
SAM PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS
Pakeisti Taisyklių 51.2 ir 51.2.4 papunkčiai, taip pat jos papildytos naujais 51.2.9 ir
51.2.10 papunkčiais (įsigalioja 2022-02-01):
„51.2. SAM3SDP priedas pildomas, nurodant konkrečius atitinkamo mėnesio laikotarpius
ir/ar dienas už kuriuos asmeniui apskaičiuotos pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos:“.
„51.2.4. savivaldybių tarybų nariams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą savivaldybių
tarybų posėdžiuose; gaunantiems atlygį asmenims, atlygintinai einantiems narystės pagrindu
renkamąsias ar skiriamąsias pareigas, jeigu pagal atitinkamus teisės aktus nustatytas atlygis nėra
apskaičiuojamas ir mokamas kas mėnesį ir apie asmenį šių Taisyklių 16.22 papunktyje nustatyta
tvarka nėra pateiktas 1-SD pranešimas (priežasties kodas – 04; naudojamas draudimo
laikotarpiams iki 2021-12-31);“.
„51.2.9. asmenims, atlygintinai einantiems renkamąsias ar skiriamąsias pareigas,
nurodytiems VSD įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje, kurie privalomai draudžiami pensijų socialiniu
draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu (priežasties kodas – 09);“.
„51.2.10. asmenims, atlygintinai einantiems renkamąsias ar skiriamąsias pareigas,
nurodytiems VSD įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje, kurie teisės aktų nustatyta tvarka neturi prievolės
mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų (priežasties kodas – 10);“.
APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS REGISTRE FONDO VALDYBOS
TERITORINIO SKYRIAUS INICIATYVA
Taisyklės papildytos nauju 1195 papunkčiu:
„1195. Nustačius, kad draudėjas yra likviduotas Juridinių asmenų registro tvarkytojo
iniciatyva (CK 2.70 straipsnis), o Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens valstybinio
socialinio draudimo pabaigą, Fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva įrašomi duomenys
apie apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigą. Šiuo atveju valstybinio
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socialinio draudimo pabaigos data laikoma juridinio asmens išregistravimo iš Juridinių asmenų
registro data.“
SD PRANEŠIMŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į
REGISTRO DUOMENŲ BAZĘ
Taisyklių 120.1.3 papunktis išdėstytas taip:
(120.1. Tikrinant pateiktus SD pranešimus automatiniu būdu: )
„120.1.3. analizuojamos draudėjų atitinkamų kalendorinių metų apdraustajam asmeniui
Registre įrašytų draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos, vertinant ar nepasiekta atitinkamų
kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies VDU suma maksimali suma, nuo kurios
skaičiuojamos tų kalendorinių metų įmokos atitinkamos rūšies socialiniam draudimui;“.
Taisyklių 120.4 papunktis išdėstytas taip:
„120.4. Nustačius, kad pateiktame SD pranešime (2-SD pranešimas, 13-SD pranešimas,
SAM pranešimas ar PT elektroninis prašymas) nurodytam apdraustajam priskaičiuotos vienos ar
keleto iš socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos nuo sumos, didesnės negu
atitinkamų kalendorinių metų VDU suma maksimali suma, nuo kurios turi būti skaičiuojamos
įmokos, SD pranešime nurodytos įmokos perskaičiuojamos ir įrašomos į Registrą, o draudėjas(jai) EDAS priemonėmis informuojamas(-i) apie įmokų perskaičiavimą ir apdraustajam taikomą
socialinio draudimo įmokų tarifą apdraustajam toliau tų metų draudžiamosioms pajamoms
taikomą 0 procentų įmokų tarifą konkrečios (-ių) rūšies (-ių) socialiniam draudimui. Toliau
skaičiuojamos kitų socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos pagal įprastą tarifą, iki
bus pasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies VDU suma
maksimali suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos atitinkamos rūšies socialiniam draudimui.“
________________

