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PADENGUS VSD ĮMOKAS, NETURI BŪTI TIKSLINAMI GARANTINIO FONDO 

KREDITORINIAI REIKALAVIMAI 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – Fondo valdyba) buvo gautas nemokumo administratoriaus UAB „Verslo ir 

bankroto konsultantai“ paklausimas dėl to, ar tokiu atveju, kai Garantinis fondas padengia Fondo 

valdybos teritorinio skyriaus, kuris dalyvauja bankroto procese, valstybinio socialinio draudimo 

įmokų (toliau - VSD įmokos) reikalavimą, Garantinis fondas su padengta suma turi būti įtrauktas į 

bankrutuojančio juridinio asmens kreditorių sąrašą. Jei atsakymas teigiamas, nurodyti į kokią 

kreditorių eilę tokiu atveju turėtų būti įtrauktas Garantinis fondas. Atsižvelgiant į tai, kad paklausimas 

aktualus visiems nemokumo administratoriams, Fondo valdybos nuomonę pateikiame ir Nemokumo 

administratorių rūmams (toliau – NA rūmai), ir UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“.   

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Garantijų darbuotojams jų 

darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 6 straipsnio 2 punktas, kad Garantinio 

fondo lėšos naudojamos mokesčiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo 

įstatymo 13 straipsnyje (išskyrus gyventojų pajamų mokestį), kurie skaičiuojami nuo darbuotojams 

priskaičiuotų sumų, mokėti, kaip nurodyta Garantinio fondo nuostatuose. T. y. iš Garantinio fondo 

yra padengiama atitinkama dalis Fondo valdybos teritorinių skyrių kreditorinių reikalavimų (tik 

įmokų dalyje) bankrutuojančioms įmonėms.  

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nėra numatyta atgręžtinio 

reikalavimo teise tenkinti reikalavimus, atsirandančius iš Garantinio fondo lėšų padengus 

kompensuotinas VSD įmokas. Todėl, Fondo valdybos nuomone, iš Garantinio fondo padengus 

kompensuotinas VSD įmokas, kompensuotų įmokų dydžiu neturi būti tikslinami (t. y. neturi būti 

didinami) Fondo valdybos teritorinių skyrių kreditoriniai reikalavimai.  

Jeigu NA rūmai turi kitą nuomonę dėl minėtų Garantinio fondo išmokų sumų įtraukimo į 

kreditorių reikalavimų sąrašą, Fondo valdyba yra pasirengusi šį klausimą aptarti su NA rūmų 

atstovais. 
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