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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 2012 M.
BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-303 "DĖL ĮMOKŲ, MOKAMŲ Į VALSTYBINIO
SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ, KODŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2022 m. gegužės 10 d. Nr. V-179
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d.
nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto
sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 56 punktu:
1. P a k e i č i u Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, patvirtintų
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau
– Fondo valdyba) direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į
valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“, kodus:
1.1. išdėstau 2.4 papunktį taip:
„2.4. Pensijų socialiniam
draudimui, ligos
socialiniam draudimui,
motinystės socialiniam
draudimui.
Sveikatos draudimui
(einamosios įmokos, nuo
pajamų, gautų praėjusiais
metais, ir įsiskolinimo
sumokėjimas).
Atidėtos įmokos, baudos
ir delspinigiai.
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„
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444
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Asmenys, kurie verčiasi
individualia veikla, kaip ji
apibrėžta Gyventojų pajamų
mokesčio įstatyme (advokatai,
advokatų padėjėjai, notarai,
antstoliai ir kiti asmenys).
Fiziniai asmenys, kurie verčiasi
individualia žemės ūkio veikla,
kai žemės ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis pagal
valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centro atliktus skaičiavimus už
praėjusių metų mokestinį
laikotarpį nuo sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d. yra lygus 4
ekonominio dydžio vienetams
arba didesnis.
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Pensijų socialiniam
draudimui.
Sveikatos draudimui
(einamosios įmokos, nuo
pajamų, gautų praėjusiais
metais, ir įsiskolinimo
sumokėjimas).
Atidėtos įmokos ir
delspinigiai.

Verslo liudijimus turintys
asmenys.

Sveikatos draudimui
(einamosios įmokos ir
įsiskolinimo
sumokėjimas).
Atidėtos įmokos ir
delspinigiai.

Savarankiškai privalomuoju
sveikatos draudimu
besidraudžiantys asmenys.
Individualių įmonių savininkai,
ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir
mažųjų bendrijų nariai, kurie
nepriklauso asmenims,
išvardytiems Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo
įstatymo 17 straipsnio 1-5 ir 710 dalyse ir 6 straipsnio 4
dalyje, tais atvejais, kai
individuali įmonė, ūkinė
bendrija ar mažoji bendrija
laikinai nevykdo veiklos ir apie
tai yra informavusi Valstybinę
mokesčių inspekciją prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos jos nustatyta tvarka
arba turi likviduojamos ar
bankrutuojančios įmonės
statusą.
Fiziniai asmenys, kurie verčiasi
individualia žemės ūkio veikla,
kai žemės ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis pagal
valstybės įmonės Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centro atliktus skaičiavimus už
praėjusių metų mokestinį
laikotarpį nuo sausio 1 dienos
iki gruodžio 31 dienos yra
didesnis kaip 2 ekonominio
dydžio vienetai, tačiau mažesnis
kaip 4 ekonominio dydžio
vienetai.
Asmenys, kurių žemės ūkio
valdos ar ūkio ekonominis dydis
pagal valstybės įmonės Žemės
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ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro atliktus
skaičiavimus už praėjusių metų
laikotarpį nuo sausio 1 dienos
iki gruodžio 31 dienos yra ne
didesnis kaip 2 ekonominio
dydžio vienetai.“
1.2. pripažįstu netekusiu galios 2.5 papunktį;
1.3. pripažįstu netekusiu galios 2.6 papunktį;
1.4. pripažįstu netekusiu galios 2.7 papunktį;
1.5. pripažįstu netekusiu galios 2.8 papunktį;
1.6. pripažįstu netekusiu galios 2.9 papunktį;
1.7. pripažįstu netekusiu galios 2.12 papunktį;
1.8. pripažįstu netekusiu galios 2.13 papunktį;
1.9. pripažįstu netekusiu galios 2.14 papunktį;
1.10. pripažįstu netekusiu galios 2.15 papunktį;
1.11. pripažįstu netekusiu galios 2.16 papunktį;
1.12. pripažįstu netekusiu galios 2.17 papunktį;
1.13. pripažįstu netekusiu galios 2.18 papunktį;
1.14. pripažįstu netekusiu galios 2.19 papunktį;
1.15. pripažįstu netekusiu galios 2.20 papunktį;
2.5. Sveikatos draudimui
(einamosios įmokos).

313

2.6. Sveikatos draudimui (nuo
pajamų, gautų praėjusiais
metais, ir įsiskolinimo
sumokėjimas).

343

344

345

2.7. Pensijų socialiniam
draudimui, ligos
socialiniam draudimui,
motinystės socialiniam
draudimui.

295

296

297

2.8. Sveikatos draudimui
(einamosios įmokos).

314

Asmenys, kurie verčiasi
individualia veikla, kaip ji
apibrėžta Gyventojų pajamų
mokesčio įstatyme (advokatai,
advokatų padėjėjai, notarai,
antstoliai ir kiti asmenys).
Asmenys, kurie verčiasi
individualia veikla, kaip ji
apibrėžta Gyventojų pajamų
mokesčio įstatyme (advokatai,
advokatų padėjėjai, notarai,
antstoliai ir kiti asmenys).
Fiziniai asmenys, kurie verčiasi
individualia žemės ūkio veikla,
kai žemės ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis pagal valstybės
įmonės Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centro atliktus
skaičiavimus už praėjusių metų
mokestinį laikotarpį nuo sausio 1
d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4
ekonominio dydžio vienetams
arba didesnis.
Fiziniai asmenys, kurie verčiasi
individualia žemės ūkio veikla,
kai žemės ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis pagal valstybės
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2.9. Sveikatos draudimui (nuo
pajamų, gautų praėjusiais
metais, ir įsiskolinimo
sumokėjimas).

įmonės Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centro atliktus
skaičiavimus už praėjusių metų
mokestinį laikotarpį nuo sausio 1
dienos iki gruodžio 31 dienos yra
didesnis kaip 2 ekonominio
dydžio vienetai.
Fiziniai asmenys, kurie verčiasi
individualia žemės ūkio veikla,
kai žemės ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis pagal valstybės
įmonės Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centro atliktus
skaičiavimus už praėjusių metų
mokestinį laikotarpį nuo sausio 1
dienos iki gruodžio 31 dienos yra
didesnis kaip 2 ekonominio
dydžio vienetai.
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Šeimynos dalyviai, kaip jie
apibrėžti Šeimynų įstatyme.

328

329

330

Šeimynos dalyviai, kaip jie
apibrėžti Šeimynų įstatyme (Nuo
2010-07-01 iki 2011-12-31).

2.12. Pensijų socialiniam
draudimui.

261

262

263

2.13. Sveikatos draudimui
(einamosios įmokos).

358

Asmenys, kurie vykdo
individualią veiklą turėdami
verslo liudijimą.
Verslo liudijimus turintys
asmenys.

2.14. Sveikatos draudimui
(sumokamos kartą per
metus ir įsiskolinimo
sumokėjimas).
2.15. Sveikatos draudimui
(einamosios įmokos).

359

<2.10 ir 2.11 punktai lieka>
2.10. Pensijų socialiniam
draudimui, ligos
socialiniam draudimui,
motinystės socialiniam
draudimui.
2.11. Sveikatos draudimui.

355

360

Verslo liudijimus turintys
asmenys.
Individualių įmonių savininkai,
ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir
mažųjų bendrijų nariai, kurie
nepriklauso asmenims,
išvardytiems Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo
įstatymo 17 straipsnio 1-5 ir 7-10
dalyse ir 6 straipsnio 4 dalyje,
tais atvejais, kai individuali
įmonė, ūkinė bendrija ar mažoji
bendrija laikinai nevykdo veiklos
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2.16. Sveikatos draudimui
(įsiskolinimo
sumokėjimas).

356

2.17. Sveikatos draudimui
(einamosios įmokos).
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2.18. Sveikatos draudimui
(įsiskolinimo
sumokėjimas).

362

2.19. Sveikatos draudimui
(einamosios įmokos).

364

2.20. Sveikatos draudimui
(įsiskolinimo
sumokėjimas).

365

357

363

366

ir apie tai yra informavusi
Valstybinę mokesčių inspekciją
prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos jos nustatyta
tvarka arba turi likviduojamos ar
bankrutuojančios įmonės statusą.
Individualių įmonių savininkai,
ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir
mažųjų bendrijų nariai, kurie
nepriklauso asmenims,
išvardytiems Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo
įstatymo 17 straipsnio 1-5 ir 7-10
dalyse ir 6 straipsnio 4 dalyje,
tais atvejais, kai individuali
įmonė, ūkinė bendrija ar mažoji
bendrija laikinai nevykdo veiklos
ir apie tai yra informavusi
Valstybinę mokesčių inspekciją
prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos jos nustatyta
tvarka arba turi likviduojamos ar
bankrutuojančios įmonės statusą.
Asmenys, kurių žemės ūkio
valdos ar ūkio ekonominis dydis
pagal valstybės įmonės Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro atliktus skaičiavimus už
praėjusių metų laikotarpį nuo
sausio 1 dienos iki gruodžio 31
dienos yra ne didesnis kaip 2
ekonominio dydžio vienetai.
Asmenys, kurių žemės ūkio
valdos ar ūkio ekonominis dydis
pagal valstybės įmonės Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro atliktus skaičiavimus už
praėjusių metų laikotarpį nuo
sausio 1 dienos iki gruodžio 31
dienos yra ne didesnis kaip 2
ekonominio dydžio vienetai.
Savarankiškai privalomuoju
sveikatos draudimu
besidraudžiantys asmenys.
Savarankiškai privalomuoju
sveikatos draudimu
besidraudžiantys asmenys.
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1.16. išdėstau 5 punktą taip:
„5.

Atidėtų Valstybinio
socialinio draudimo
fondui mokėtinų sumų
įmokos

273

274

275

Draudėjai, išskyrus nurodytus
2.4 papunktyje, mokantys
įmokas pagal įsiskolinimo
sumokėjimo atidėjimo sutartis ar
pagal teismo nutartimi
patvirtintą restruktūrizavimo
planą.“

1.17. pripažįstu netekusiu galios 51 papunktį.
52.

Atidėtos vaikų išlaikymo
išmokų, delspinigių
skolos.

371

372

Išmokėtų vaikų išlaikymo
išmokų ir apskaičiuotų
delspinigių (palūkanų)
skolininkai.

2. N u s t a t a u , kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2022 m. birželio 1 d.
3. Į p a r e i g o j u :
3.1. Fondo valdybos Teisės skyrių pateikti šį įsakymą 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 Dokumentų tvarkymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos
direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos teritoriniams.
Direktorė

Julita Varanauskienė

