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DĖL SODROS SISTEMOS PRISIJUNGIMO 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informuoja, kad šiuo metu norint prisijungti prie Fondo 

valdybos Elektroninės draudėjų informavimo sistemos (toliau – EDAS) draudėjo paskyros 

automatiškai gali draudėjo vadovas, taip pat asmenys, kuriems yra suteiktos draudėjo paskyros 

administratoriaus, naudotojo arba riboto naudotojo teisės. Šias teises draudėjo paskyros 

administratorius gali suteikti prisijungęs prie draudėjo paskyros arba tokios teisės gali būti 

suteikiamos pateikus draudėjo-fizinio asmens notariškai patvirtintą įgaliojimą arba draudėjo-

juridinio asmens vadovo pasirašytą (ir antspaudu patvirtintą, jeigu draudėjui privaloma turėti 

antspaudą) įgaliojimą. Atkreipiame dėmesį, kad draudėjo paskyros EDAS administratoriaus ar 

naudotojo teisių suteikimas leidžia tokias teises turinčiam asmeniui EDAS priemonių pagalba 

pateikti draudėjo pasirašytus socialinio draudimo pranešimus, bet nesuteikia teisės jų pasirašyti. 

Draudėjas fizinis asmuo šiuo metu gali įgalioti kitą asmenį jo vardu pasirašyti socialinio draudimo 

pranešimus tik sudarydamas notariškai patvirtintą įgaliojimą. 

Fondo valdyba yra inicijavusi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo 

įstatymo pataisas (šiuo metu Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-

1336 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 191, 21, 23, 32, 33, 34, 341, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 

papildymo 181 straipsniu įstatymo projektas jau yra patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo), pagal 

kurias fiziniai asmenys galės įgalioti kitus asmenis veikti santykiuose su Valstybinio socialinio 

draudimo fondo administravimo įstaigomis, joms teikiant administracines paslaugas ir vykdant kitas 

funkcijas, ne tik įformindami įgaliojimą Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta tvarka, 

bet ir pateikę pasirašytą Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos įgaliojimą Fondo valdybos 

direktoriaus nustatyta tvarka. Taigi įsigaliojus šioms pataisoms draudėjai-fiziniai asmenys galės 

paprastesne (ne notarine) tvarka pateikti įgaliojimus atstovauti jiems santykiuose su Valstybinio 

socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis. 

Atsakant į antra Jūsų klausimą Fondo valdyba laikosi pozicijos, kad tinkamai taiko 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.138, 2.139 straipsnių nuostatas (dėl to buvo konsultuotasi 

su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija). 

Fondo valdyba neturi įgaliojimų vertinti kitų valstybės institucijų veiksmų ar sprendimų dėl teisės 

aktų, nesusijusių su Fondo valdybos (ar kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo 

įstaigų) kompetencija, todėl nekomentuosime to, kaip Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos taiko atitinkamas Civilinio kodekso nuostatas. 
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VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA 

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, Konstitucijos pr. 12-101,  LT-09308 Vilnius,  

tel. (8 5)  272 4864,  el. p. info@sodra.lt,  informacija telefonu 1883. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191630223 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/efec3a904c5511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=fcf34060-6b12-4338-85d5-3321ad4041d8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/efec3a904c5511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=fcf34060-6b12-4338-85d5-3321ad4041d8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/efec3a904c5511ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=fcf34060-6b12-4338-85d5-3321ad4041d8
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