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KREIPIMASIS
Prieš mėnesį sodininkų bendrijos gavo pranešimus, kad remiantis LR
Vyriausybės nutarimo Nr. 435 p. 25 pakeitimu (2014-02-05) nuo 2014 m. geguţės 1
d. visos įmonės, turinčios 1 ar daugiau darbuotojų, socialinio draudimo pranešimus
Sodrai privalės teikti tik per elektroninę EDAS sistemą. Socialinio draudimo
pranešimai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
Lygiagrečiai pasipylė pasiūlymai iš firmų teikti elektroninio parašo
sertifikavimo, kasmetinės registracijos ir privalomos programinės įrangos Justa PDF
Sign diegimo paslaugas, atvirai korupcinėmis kainomis. Pvz., viena iš SODROS
rekomenduojamų UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ siūlo „neįtikėtinai
palankias sąlygas; sertifikavimo kaina tik 79 Lt. su PVM 1 metams plius vienkartinis
35 Lt. registracijos mokestis“. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad SODRA savo
tinklalapyje viešai, matomai dėl kaţkokių išskaičiavimų, savo tinklalapyje
rekomenduoja kreiptis būtent į šį UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centrą“.
Dauguma sodininkų bendrijų pirmininkų yra kompiuteriškai neraštingi,
bendrijos neturi ir neturės kompiuterių, dalis pirmininkų net neturi mobiliųjų
telefonų. Dėl simbolinio 100 ar 200 lt. atlyginimo bendrijų buhalteriu ar pirmininku
sutinka būti renkami tik garbingo amţiaus pensininkai su ribotu išsilavinimu.
Keliolika bendrijų Kauno rajone šiandien negali iš viso išsirinkti pirmininko, nes
niekas nesutinka juo tapti. Todėl, norint vykdyti tokias SODROS direktyvas, tektų
daugeliui rinkti papildomas rinkliavas, abejotinai būtino elektroninio parašo
įsigijimui, palaikymui ir apmokėti kvalifikuotiems asmenims uţ kompiuterinių
paslaugų pagalbą. Tokie Vyriausybės sprendimai tik skatina maţėti besistengiančių
tvarkingai vykdyti visas teisės aktų nuostatas.
Sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija, kurioje 2014 balandţio 26 d.
ir Jūs dalyvavote, kreipiasi į Jus su prašymu padėti stabdyti neţabotą biurokratizmą,
ţeminantį net garbiausio amţiaus ţmones, besistengiančius pagal savo išgales
vykdyti visuomenines pareigas, norinčius tvarkingai ir skaidriai vykdyti realias teisės

aktų nuostatas. Prašome priminti Vyriausybei, kad tokiais sprendimais Valstybė
paţeidinėja Europos Ţmogaus Teisių Konvenciją, perkeldama kuriamą nepamatuotą
biurokratijos administravimo naštą nuo valdininkų savo piliečiams sodininkams (ir ne
tik jiems), ţlugdo pilietiškumą, diskredituoja save ir ţemina jų orumą. Sudaromos
sąlygos, naudojantis situacija, keistom firmom piktnaudţiauti, siūlant
nesusigaudantiems lupikavimo paslaugas.
Tikimės, kad su Jūsų pagalba, sodininkų bendrijos galės pagal savo
išsilavinimą, sugebėjimus ir savo technines galimybes teikti ataskaitas valstybės
institucijoms, net jei jos mums atrodo akivaizdţiai perteklinės.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad iki 2014 geguţės 1 d. LRV 2007 balandţio
25 d. Nutarimo Nr. 435 dėl apdraustųjų socialinio draudimo registro steigimo
nuostatų 25 punkte galiojo nuostata: „. Draudėjai, turintys 5 (penkis) ir daugiau
apdraustųjų asmenų, duomenis, nurodytus šių Nuostatų 25 punkte, teritorinei registro
tvarkymo įstaigai teikia per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą,
vadovaudamiesi Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklėmis,
patvirtintomis Fondo valdybos direktoriaus 2007 m. gruodţio 20 d. įsakymu Nr. V665 (Ţin., 2007, Nr. 139-5742). Socialinio draudimo pranešimai turi būti pasirašyti
saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu
galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.“
Ar yra galimybė suţinoti, kokios prieţastys privertė Vyriausybę kelti
papildomus reikalavimus smulkiems verslininkams ir tuo pačių smulkiom
visuomeninėm organizacijom pakeičiant nuostatą, kad nebe virš 5 asmenų, bet ir
vienam asmeniui privalu teikti duomenis tik per EDAS sistemą ir kuo tie duomenys
(t.y. kokia suma pervesta SODRAI uţ asmenį einamuoju mėnesiu) tokie ypatingi, kad
juos galima patvirtinti tik ypatingai saugiu elektroniniu parašu su iš to išplaukiančiais
sunkumais maţiau išsilavinusiems pensininkams, bei papildomais kaštais?
Norėtumėme suţinoti Jūsų nuomonę dėl 2012-11-08 Seimo priimto Nr.
XI-2386 Administracinės Naštos Maţinimo įstatymo sekančių punktų nuostatų:
3.1.6 teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
3.1.9 tikslinių grupių apklausų organizavimas, siekiant nustatyti labiausiai
abejotinus informacinius įsipareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra
didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų:
4.4 turi būti įvertinta galimybė nustatyti informacinių įpareigojimų vykdymo
išimtis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;
4.8 turi būti siekiama nereikalingų ataskaitų, patikrinimų, duomenų ir
informacijos reikalavimų panaikinimo.
suderinamumo su aukščiau išdėstyto Vyriausybės 2014 vasario 5 d.
Nutarimo Nr.435 pakeitimais. Ar Seimas vykdo parlamentinę savo įstatymų
kontrolę?
Sodininkų, eilės kvalifikuotų buhalterinį išsilavinimą ir patirtį turinčių
specialistų, su kuriais konsultavomės nuomone, kiekvieną mėnesį pristatinėti formas
SAM-03 ir SAM3SD-03 turinčioms 1 ar 2 dirbančiuosius bendrijom yra absoliučiai
perteklinis reikalavimas. Šių bendrijų duomenys yra indentiški ir nesikeičia eilę metų.

Formos SAM3SD-03 duomenis, apie atskirus kiekvieno dirbančiojo įmokas
SODRAI, ir jo kodą, be jokių problemų galima nurodyti mokestiniame banko
pervedimo blanke. Formoje SAM-03 yra išvestinei suminiai pirmos formos
duomenys. Jei SODRAi sudėtinga sudaryti programą supaprastinančią šių bankinėje
išklotinėje esančių duomenų perkilnojimą į SODROS lenteles, sodininkams yra
paprasčiau organizuoti rinkliavą šio klausimo paramai ir paremti SODRĄ parengiant
ir įsidiegiant kompiuterinę programą, kad nereikėtų šimtams pensininkų kas mėnesį
bėgioti su formų pristatinėjimu, ir juo labiau finansuoti mums beprasmiško ypatingai
saugaus elektroninio parašo teikėjus, registratorius, perregistratorius.

Konferencijos įgaliotas Kauno susivienijimo „Sodai“
pirmininkas Romualdas Šeštakauskas
Pridedame bendrijų buhalteriams pridavimo metu pradėtus teikti raštelius
su grasinimais taikyti administracines nuobaudas, jei sekantį kartą
pensininkai nesugebės pasirašyti ypatingai saugiu elektroniniu parašu.
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