LR Seimo pilietinės visuomenės plėtros grupės nariams
2017 m. gruodžio 1 d., Vilnius
SIŪLYMAS TOBULINTI LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMĄ
PROJEKTAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS
LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO
18 STRAIPSNIO 2 IR 6 DALIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2017 m.

d. Nr.
Vilnius

18 straipsnis. 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir jį išdėstyti taip:
„18 straipsnis. Fondo veiklos ribojimai
2. Fondui draudžiama:
1) neatlygintinai perduoti fondo turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartis fondo
dalininkui, valdymo ir kolegialių organų nariui, fonde pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui ar su
jais susijusiam asmeniui;
2) neatlygintinai perduoti fondo turtą nuosavybėn trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir
paramos tikslus, nustatytus fondo įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
3) mokėti fondo dalininkui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo fondo turto dalį,
viršijančią dalininko įnašą;
4) fondo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, kokia nors forma skirstyti to fondo dalininkams ir (ar) jo
organų nariams, fonde pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai mokamas
darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir pagal autorinę sutartį
mokamas autorinis atlyginimas;
5) suteikti paskolas, išskyrus atvejus, kai neliečiamąjį kapitalą sudarančios lėšos investuojamos
į vertybinius popierius;
6) įkeisti fondo turtą, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
7) būti neribotos atsakomybės juridinio asmens dalyviu;
8) tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis dalyvauti politinėje veikloje.“

18 straipsnis. 6 dalies pakeitimas
Panaikinti 18 straipsnio 6 dalį.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ

DALIA GRYBAUSKAITĖ
_________________
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO
18 STRAIPSNIO 2 IR 4 DALIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai
2012 m. priėmus Labdaros ir paramos fondų įstatymo naują redakciją buvo numatyta
nemažai naujų ribojimų fondų veiklai, kurie, kaip parodė paskutiniųjų ketverių metų patirtis, ženkliai
suvaržė fondų administravimą ir neproporcingai apsunkino jų kasdienę veiklą. Per šį laikotarpį
išryškėjo, kad daugiausia trikdžių fondų veiklai keliantys suvaržymai yra:
1. Draudimas skolintis;
2. Draudimas steigti kitus juridinius asmenis;
3. Draudimas fondo administravimui panaudoti daugiau nei 20 procentų per tuos metus gautų fondo
pajamų.
Dėl draudimo skolintis
Siekiant užtikrinti labdaros ir paramos fondų veiklai palankią teisinę aplinka, svarbu atkreipti
dėmesį į tai, kad fondams vykdant įvairius projektus ir gaunant donorų finansavimą, praktiškai
visuomet tenka pirmiausia finansuoti projektą iš kitų lėšų. Neturėdami pakankamai savų lėšų, tokias
lėšas veiklų vykdymo pradžiai fondai neretai skolinasi. Tačiau šiuo metu fondams tai daryti yra
uždrausta, o tai labai apriboja fondų veiklos galimybes.
Dėl šio suvaržymo fondai negali lizingo būdu įsigyti jiems reikalingų transporto priemonių ar
kt. svarbių reikmenų, kurie būtini kasdienei jų kasdienei veiklai. Pavyzdžiui, labdaros ir paramos
fondas Maisto bankas negalėjo lizingo būdu įsigyti transporto priemonės, kuri fondui reikalinga
tiesioginei veiklai vykdyti – pristatyti maisto produktus nepasiturintiems.
Dėl draudimo steigti juridinius asmenis
Šiuo metu fondams yra numatytas draudimas steigti kitus juridinius asmenis, o tai suvaržo
fondų galimybes sklandžiai veikti ir pagal fondų poreikius atitinkamai administruoti jų veiklą bei
atstovauti labdaros ir paramos fondų interesus Lietuvoje. Svarbu pažymėti, kad kitoms NVO
sektoriaus teisinėms formoms – viešosioms įstaigoms ir asociacijoms tokio draudimo nėra numatyta.
Dėl lėšų administravimui ribojimo
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ypač fondo veiklos pradžioje yra labai sunku ir praktiškai
neįmanoma užtikrinti sklandų fondo administravimą skiriant tam tik 20 procentų fondo pajamų.
Todėl skatintina atsižvelgti į kitų valstybių gerąsias patirtis ir į tai, kad toks reguliavimas padėtų
naujiems labdaros ir paramos fondams sėkmingiau pradėti vykdyti veiklą, o tai prisidėtų prie
filantropijos Lietuvoje augimo.
Siūlomu reglamentavimu siekiama šių tikslų:
-Sukurti palankią teisinę aplinką labdaros ir paramos fondų veikimui panaikinant ribojimus ir
kitus suvaržymus, kurie nuo 2013 m. ženkliai apsunkino fondų veiklą Lietuvoje ir neskatina naujų
fondų bei filantropijos tradicijų kūrimosi Lietuvoje.
2. Įstatymų projektų iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai
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3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai
Šiuo metu, pagal galiojantį reglamentavimą numatyti ribojimai fondams:
1. Skolintis;
2. Steigti kitus juridinius asmenis;
3. Panaudoti daugiau nei 20 procentų fondo pajamų labdaros ir paramos fondo administravimui.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų
laukiama
Panaikinus minėtus draudimus ir veiklos ribojimus, labdaros ir paramos fondams bei
filantropijai Lietuvoje bus sukurta palankesnė teisinė aplinka.
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimtų
įstatymų pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta
Teisinio reguliavimo neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokią įtaką priimti įstatymai turės kriminogeninei situacijai, korupcijai
Įstatymų projektai neturės įtakos kriminogeninei situacijai.
7. Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai
Priimti įstatymai neturės įtakos verslo sąlygoms ir verslo plėtrai.
8. Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius
galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios
Priėmus įstatymo pakeitimo projektą nereikės jokių papildomų teisės aktų ar jų pakeitimo.
9. Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos,
Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymų projektų sąvokos ir jas įvardijantys terminai
įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
Įstatymų projektai parengti laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų
reikalavimų ir bendrinės kalbos normų.
10. Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus
Įstatymų projektai neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai
bei Europos Sąjungos dokumentams.
11. Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų
priimti
Įgyvendinamųjų teisės aktų priimti nereikia.
12. Įstatymo projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos
Įstatymo projektui įgyvendinti biudžeto lėšų nereikės.
13. Įstatymo projektui rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados
Rengiant įstatymo projektą specialistų vertinimų negauta.
14. Įstatymo projekto reikšminiai žodžiai
Įstatymo projekto reikšminiai žodžiai „labdaros ir paramos fondas“, „filantropija”.
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai
Nėra.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO
18 STRAIPSNIO 2 IR 6 DALIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO
LYGINAMASIS VARIANTAS
2017 m.
d. Nr.
Vilnius
18 straipsnis. 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„18 straipsnis. Fondo veiklos ribojimai
2. Fondui draudžiama:
1) neatlygintinai perduoti fondo turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartis fondo
dalininkui, valdymo ir kolegialių organų nariui, fonde pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui ar su
jais susijusiam asmeniui;
2) neatlygintinai perduoti fondo turtą nuosavybėn trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ir
paramos tikslus, nustatytus fondo įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
3) mokėti fondo dalininkui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo fondo turto dalį,
viršijančią dalininko įnašą;
4) fondo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, kokia nors forma skirstyti to fondo dalininkams ir (ar) jo
organų nariams, fonde pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai mokamas
darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir pagal autorinę sutartį
mokamas autorinis atlyginimas;
5) suteikti paskolas, išskyrus atvejus, kai neliečiamąjį kapitalą sudarančios lėšos investuojamos
į vertybinius popierius;
6) įkeisti fondo turtą, garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
7) skolintis;
8) 7) steigti juridinį asmenį arba būti neribotos atsakomybės juridinio asmens dalyviu;
9) 8) tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis dalyvauti politinėje veikloje.“
18 straipsnis. 6 dalies pakeitimas
Panaikinti 18 straipsnio 6 dalį:
6. Laikantis Vyriausybės nustatytos tvarkos, fondo administravimo išlaidoms padengti per
vienus metus gali būti panaudojama ne daugiau kaip 20 procentų per tuos metus gautų fondo pajamų,
įskaitant šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodytas pajamas.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ

DALIA GRYBAUSKAITĖ

Pagarbiai,

Martinas Žaltauskas
Direktorius

Informacija pasiteirauti:
Olia Surdokienė, olia@nisc.lt, tel. +370 670 36796
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