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DĖL JŪSŲ PERSIŲSTO KLAUSIMO, SUSIJUSIO SU PRIEMONĖMIS VERSLUI DĖL 

KORONAVIRUSO (COVID-19) PASEKMIŲ MAŽINIMO  

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsako į Sveikatos apsaugos ministerijos 

persiųstą Jūsų elektroninį paklausimą, kurio klausiate ir rūpinatės savo rajono smulkiųjų 

verslininkų situacija. 

Norime Jus užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė deda visas pastangas, kaip 

padėti kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui: dirbančiam savarankiškai, pagal darbo sutartį, 

atleistam iš darbo ar esančiam prastovose.  

Seimas 2020 m. kovo 17 d. priėmė įstatymus, skirtus sudaryti prielaidas mažinti verslo 

subjektams dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo kilusius (galinčius kilti) 

neigiamus padarinius, taip pat skatinti darbdavius išlaikyti darbuotojų darbo vietas. Šie įstatymai 

įsigaliojo 2020 m. kovo 19 d.  

Informuojame, kad siekiant detaliau sureguliuoti priemonių, skirtų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės paskelbtos ekstremaliosios 

situacijos ir karantino sukeltiems padariniams šalinti įgyvendinimą, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija parengė Įstatymų projektų paketą  ir 2020 m. kovo 25 d. pateikė Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei svarstyti. 

Seime šiuo metu yra svarstomi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 

pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5
1
, 13, 24, 35, 37, 41, 

42, 44 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. 

IX-2251 13, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18
1
 straipsniu įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 

straipsnio pakeitimo įstatymų  projektai (toliau kartu – Įstatymų projektai). 
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Dėl pateikto Įstatymų projektų paketo priėmimo turės apsispręsti Seimo nariai. Tikimės, kad, 

jeigu Įstatymai bus priimti, bus sudarytos dar taiklesnės teisinės priemonės karantino neigiamiems 

padariniams sumažinti. 

Siekiant suteikti pagalbą  mokesčių mokėtojams, kurie susidūrė su neigiamu poveikiu dėl 

ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 

(toliau – Sodra) kartu su Valstybine mokesčių inspekcija (toliau – VMI) taiko mokesčių ir 

valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą lengvinančios nuostatas. VMI, atsižvelgdama į 

nustatytus ribojimus ir draudimus veiklos vykdymui dėl COVID-19, paskelbė mokesčių mokėtojų 

sąrašą, kurie nuo kovo 16 d. iki ekstremalios situacijos pabaigos, yra automatiškai, be jokio 

prašymo atleidžiami nuo delspinigių ir nevykdomas jų mokesčių išieškojimas. Po ekstremalios 

situacijos pabaigos, šios įmonės, mokesčiams sumokėti arba mokestinės paskolos sutarčiai, be 

palūkanų sudaryti, turės du mėnesius. Įmonių sąrašas skelbiamas VMI svetainėje 

https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19. Įtrauktiems į sąrašą mokesčių 

mokėtojams taikomos analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą 

palengvinančios priemonės. Verslininkai, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau 

taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl pagalbos priemonių jų verslui taikymo gali 

kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami supaprastintos formos prašymą. Siekiant, jog 

pagalba su sunkumais dėl COVID-19 susidūrusį verslą pasiektų kuo greičiau, prašymų pateikimui 

taikomas „vieno langelio" principas ir supaprastintu būdu t.y., vienas VMI ir Sodrai adresuotas 

prašymas turėtų būti pateikiamas VMI, atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų 

(pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais). 

Dabartinė susidariusi situacija reikalauja visų mūsų susitelkimo. Dėkojame už Jūsų 

rūpestį ir atsakingumą. 
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