Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA
2018 m. lapkričio 26 d. Nr.1
Lietuvos Respublikos socialinio verslo plėtros įstatymo projektas (toliau –
Projektas)
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subjektams

ANvv = (Cv x
P x Tv +
+ Ci x Ti) x Q
1. Numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta (skaičiuojant galiojančių teisės aktų, nustatančių informacinius įpareigojimus,
sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, kai teisės aktai nekeičiami, pildomas tik 1 punktas)
ANiį=ΣANvv
=0
ANtaG=
Σ
ANiį=0
2.1.

2. Teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta
Ūkio subjektai, Nacionali
Projekto 5 str. 1 d. Prašymo socialinio verslo
1. Socialinio verslo subjekto statusui gauti
siekiantys
nė
subjekto statusą
pateikimas
socialinio
juridiniam asmeniui
verslo subjekto
jo prašymu ūkio
statuso
ministro nustatyta
socialinio verslo
subjekto statuso
suteikimo ir
netekimo tvarka
suteikia ūkio
ministro įgaliota
įstaiga (toliau –
Įgaliota įstaiga).
Sprendimas dėl
socialinio verslo
subjekto statuso
suteikimo arba
nesuteikimo
priimamas per 30

8

-

6,71

1,25

-

1

150

150

10065

2
kalendorinių dienų
nuo visų išsamių ir
tinkamai įformintų
sprendimui priimti
būtinų dokumentų
gavimo Įgaliotoje
įstaigoje dienos.

2.2.

Projekto 6 str. 1 d.
1. Socialinio verslo
subjektas
kiekvienais metais
ne vėliau kaip iki
gegužės 1 dienos
Įgaliotai įstaigai
privalo pateikti ūkio
ministro nustatytos
formos ir turinio
ataskaitą dėl
socialinio verslo
subjekto veiklos už
praėjusius
kalendorinius metus.

Teikti ataskaitą dėl
socialinio verslo subjekto
veiklos už metus

Socialinio
verslo
subjektas

Nacionali
nė

4

-

6,71

1,25

-

1

150

150

ANiį = Σ ANvv
=10065
5032,5

ANiį = Σ ANvv
= 5032,5
ANtaN = Σ
ANiį =15097,5
Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais)
ANP = ANtaN - ANtaG Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose.

ANP=15097,5

Ataskaitą užpildė
Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento
Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus
vedėja
(pareigų pavadinimas)

Ieva Žaunierienė
_______________________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

