LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO
ĮSTATYMO 5, 7 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2010 m. lapkričio 9 d. Nr. XI-1102
Vilnius
(Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295; 2005, Nr. 153-5642; 2006, Nr. 72-2673; 2007,
Nr. 138-5651, Nr. 138-5652; 2008, Nr. 131-5025, Nr. 135-5236, Nr. 149-6019; 2009, Nr. 25972, Nr. 93-3981, Nr. 159-7209; 2010, Nr. 76-3867, Nr. 86-4517)
1 straipsnis. 5 straipsnio 3 dalies pakeitimas
Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 3 punkte, pagrindinei socialinio
draudimo pensijos daliai draudžiami valstybės lėšomis. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4
straipsnio 2 dalies 5 ir 6 punktuose, draudžiami valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu jie tuo
laikotarpiu neturi draudžiamųjų pajamų. Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies
3 punkte, draudžiami valstybės lėšomis atitinkamai nuo valstybės tarnautojo ar profesinės
tarnybos kario 0,5 pareiginės algos arba pagal delegavimo sutartį deleguoto asmens 0,5 darbo
užmokesčio, arba Respublikos Prezidento 0,5 darbo užmokesčio. Asmenys, nurodyti šio
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4, 5, 6 punktuose, Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka draudžiami valstybės lėšomis
pagrindinei ir papildomai socialinio draudimo pensijos dalims ir nedarbo socialiniu draudimu,
skaičiuojant pensijų ir nedarbo socialinio draudimo įmokas nuo Vyriausybės patvirtintos
minimaliosios mėnesinės algos. Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys
draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims (šio
įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), ligos ir motinystės socialiniu draudimu (šio įstatymo 3
straipsnio 2 punktas) valstybės lėšomis nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės
algos tuo atveju, jeigu jie neturi draudžiamųjų pajamų. Meno kūrėjo statusą turintys asmenys
privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys, kurių draudžiamųjų pajamų suma
per kalendorinius metus mažesnė už atitinkamų metų 12 Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų
mėnesinių algų, draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos
dalims (šio įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), ligos ir motinystės socialiniu draudimu (šio
įstatymo 3 straipsnio 2 punktas) nuo Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos,
sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki 12 Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių
algų socialinio draudimo įmokų sumą. Draudžiant valstybės lėšomis, įmokas moka valstybės
biudžeto asignavimų valdytojas pagal patvirtintus draudėjo ir apdraustojo tarifus.“
2 straipsnis. 7 straipsnio 3 dalies pakeitimas
Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Apdraustųjų asmenų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 4
straipsnio 5 dalyje, socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos ir privalomai sumokamos
nuo pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines
sutartis. Asmenų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje, socialinio draudimo įmokų bazę
sudaro 50 procentų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą ir (ar) pagal autorinę sutartį sumos.
Apdraustųjų asmenų, turinčių meno kūrėjo statusą, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 50
procentų šių pajamų pagal autorinę sutartį sumos.“
3 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į Fondą priskaičiuoja,
išskaito ir moka draudėjas nuo tos dienos, kurią apdraustasis asmuo pradeda dirbti,

neatsižvelgdamas į draudėjo įregistravimo teritorinėje mokesčių inspekcijoje datą. Už
asmenis, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte, socialinio draudimo įmokas
sumoka valstybės institucija, perkėlusi ar išsiuntusi valstybės tarnautoją į pareigas Lietuvos
Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos
atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar Europos Sąjungos institucijoje
arba užsienio valstybės institucijoje, pasiuntusi dirbti į specialiąją misiją ar paskyrusi
profesinės karo tarnybos karį atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje
atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės
organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, taip pat
asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija, Respublikos Prezidento
kanceliarija. Socialinio draudimo įmokos mokamos iš institucijoms patvirtintų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines
sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos (šio įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 5 dalis), draudėjo ir apdraustojo socialinio draudimo įmokas
į Fondą priskaičiuoja, išskaito ir sumoka draudėjas atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną, kuri
yra laikoma asmens socialinio draudimo pradžios data. Už meno kūrėjo statusą turinčius
asmenis, nurodytus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, socialinio draudimo įmokas į Fondą
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatyta
tvarka ir terminais priskaičiuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, o sumoka
Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas iš Meno
kūrėjų socialinės apsaugos programos Vyriausybės nustatyta tvarka.“
4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas, išskyrus 5 straipsnį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.
5 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2010 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo
įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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