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Sąvokos
Projektas – iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas, kaip jis apibrėžtas
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020
metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 2.27 punkte.
Dalyvis – tiesioginės naudos iš projekto gaunantis asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, kurio gali būti
prašoma pateikti informaciją apie jo savybes ir su kuriuo siejamos konkrečios išlaidos.

4

ĮVADAS
Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) fiksuotojo įkainio dydžio (toliau – FĮD) nustatymo pagrindimas
atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo 1996 m. gegužės 21 d. įstatymu Nr. I-1343 (toliau
– Sveikatos draudimo įstatymas) bei vėlesniais jo pakeitimais.
FĮD nustatomi siekiant sumažinti administracinę naštą projektų vykdytojams, deklaruojantiems iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimo metu patiriamas dalyvių PSD išlaidas.
Taikant fiksuotąjį įkainį, pareiškėjams bus lengviau planuoti išlaidas, o projektų vykdytojams – paprasčiau atsiskaityti
už projekto lėšų panaudojimą.
Nustatytas FĮD planuojamas taikyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamose užimtumo
didinimo ir socialinės įtraukties sričių 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 ir 8
prioritetų įgyvendinimo priemonėse.
FĮD nustatymo pagrindimą atliko Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra.
Nustatytą fiksuotąjį dydį gali taikyti ir kitos institucijos, vykdančios iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai
finansuojamus projektus, kuriuose yra numatomos dalyvių PSD išlaidos savarankiškai besidraudžiantiems asmenims.

I. TEISĖS AKTU NUSTATYTI FĮD
Sveikatos draudimo įstatymas nustato savarankiškai besidraudžiančio asmens privalomuoju sveikatos
draudimu mokėjimo dydžius bei mokėjimo terminus1. Privalomojo sveikatos draudimo FĮD yra nustatomi ir taikomi,
remiantis Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 11 dalimi (ir vėlesniais pakeitimais), reglamentuojančia savarankiškai
besidraudžiančių asmenų įmokų dydžius.
PSD fiksuotasis įkainis taikomas tik dalyviams, kurie pagal Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 11 dalį
nepriklauso minėto straipsnio 2–10 dalyse išvardintiems draudžiamiems asmenims ir kurie nedraudžiami PSD
valstybės lėšomis (šio įstatymo 6 str. 4 dalis).

II. TEISĖS AKTU NUSTATYTŲ FĮD TAIKYMAS
FĮD nustatymo pagrindimo I dalyje nustatytas privalomojo sveikatos draudimo fiksuotasis įkainis taikomas nuo
2020 m. sausio 1 d. Šis dokumentas skelbiamas svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai.
FĮD perskaičiavimo sąlygos. Projektų vykdytojai pasikeitusius FĮD turi taikyti nuo atitinkamo teisės akto
pakeitimo įsigaliojimo dienos.
Tuo atveju, kai audito ar kitos institucijos nustato, kad supaprastintai apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo
sąlygos buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas dydis
ar jo taikymo sąlygos yra taikomi jau įgyvendinamų projektų veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų
patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti .
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Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 11 dalis
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Fiksuotųjų dydžių vertinimas projektų administravimo etape. Projekto išlaidoms, kurios apmokamos taikant
nustatytus FĮD, pagrįsti projekto vykdytojas su mokėjimo prašymu turi pateikti su Įgyvendinančiąja institucija suderintą
suvestinę pažymą, kurioje nurodytas dalyvio vardas, pavardė, fizinio rodiklio numeris, PSD dydis, kompensuojamas
dydis. Jei dalyvis projekto veiklose dalyvauja ne pilną mėnesį, tai PSD fiksuotasis įkainis skaičiuojamas proporcingai
dalyvautam laikui.
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Tyrimo atnaujinimas finansuotas iš Techninės paramos lėšų (projektas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0030 „Europos
socialinio fondo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas“).

