Laisva forma rašomo prašymo grąžinti neišmokėto darbo užmokesčio dalį pavyzdys

_______________________________________________
(vardas, pavardė)
_________________________________________________________________
(gyvenamoji vieta)
___________________________________________________________________
(telefonas, el. paštas)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL GRĄŽINTINOS NEIŠMOKĖTO DARBO UŽMOKESČIO DALIES IŠMOKĖJIMO
201

m.

d.

Prašau man išmokėti grąžintiną neišmokėto darbo užmokesčio dalį, vadovaujantis teisės
aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. 2015 m. rugsėjo 1 d. darbo santykiai Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyboje prie LR VRM

buvo pasibaigę. Nustatytas

pervesti į sąskaitą Nr._________

grąžintinos dalies procentines dalis prašau

_______________________________. Pasikeitus sąskaitos
(mokėjimo įstaigos pavadinimas)

numeriui bei mokėjimo įstaigos pavadinimui, įsipareigoju pranešti.
PRIDEDAMA. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto __________________kopija.
(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas)

_____________________
(asmens parašas)

___________________________________________________________________________________
Paaiškinimai
1. Neišmokėtos darbo užmokesčio dalies grąžinimo tvarką reglamentuoja:
1.1. 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės
ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas Nr. XII-1927;
1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės lėšų, dėl ekonomikos
krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo
įgyvendinimo“.
2. Laisvos formos prašymus turi pateikti tik tie asmenys, kurių darbo santykiai 1.1 papunktyje
nurodyto įstatymo įsigaliojimo dieną (2015 m. rugsėjo 1 d.) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje

prie LR VRM (toliau – Tarnyba) buvo pasibaigę. Asmenims, kurie įstatymo įsigaliojimo dieną ėjo
Tarnyboje pareigas, prašymo rašyti nereikia.
Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Tarnybą, siunčiamas registruotu laišku arba
elektroninio ryšio priemonėmis (pasirašius prašymą bei pridedamų dokumentų kopijas patvirtinus
saugiu elektroniniu parašu).
Nustatyta, kad jeigu prašymas pateikiamas iki 2016 m. rugsėjo 1 d., grąžintina neišmokėto darbo
užmokesčio dalis išmokama Įstatymo nustatytomis procentinėmis dalimis ir terminais. Jeigu prašymas
pateikiamas po 2016 m. rugsėjo 1 d., bet ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio30 d., iki kreipimosi
dienos priklausiusi išmokėtinos sumos dalis išmokama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo
gavimo Tarnyboje dienos, o likusi dalis, jeigu tokia yra, išmokama nustatytomis procentinėmis dalimis
ir terminais. Visais atvejais visa asmeniui priklausanti išmokėtina suma turi būti jam išmokama
ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
3. Vadovaujantis Tvarkos aprašo, patvirtinto 1.2 papunktyje nurodytu Vyriausybės nutarimu, 4
punktu, asmenims priklausančios grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalys, taip pat susidaręs
socialinių ir kitų išmokų skirtumas turi būti apskaičiuojami ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.,
išskyrus kai kurias išimtis.
4. Apskaičiuota grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis, išskaičius asmeniui priklausančias
mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį (išmokėtina suma),
Vyriausybės nustatyta tvarka išmokama 2016–2020 metais tokiomis procentinėmis dalimis:
2016 m. – 5 procentai išmokėtinos sumos;*
2017 m. – 20 procentų išmokėtinos sumos;*
2018 m. – 25 procentai išmokėtinos sumos;*
2019 m. – 25 procentai išmokėtinos sumos;*
2020 m. – 25 procentai išmokėtinos sumos.*
*pervedama į asmens nurodytą sąskaitą mokėjimo įstaigoje ne vėliau kaip nurodytų metų IV ketvirčio
paskutinį mėnesį.

