
Jeigu 
nedaly-
vauja 

pensijų 
kaupime

Jeigu 
kaupia 1,8 

%

Jeigu 
kaupia 3 

%

Garantinis 
fondas 0,16+

Ilgalaikio darbo 
išmokų fondo 

įmokos
0,16+

VSD tarifas 1,31+
Garantinis 

fondas 0,16+

Ilgalaikio darbo 
išmokų fondo 

įmokos
0,16+

VSD tarifas 2,03+

Asmenys, nedirbantys pas 
(draudėją) darbdavį pagal 
darbo sutartį,  bet tuo pat 
metu iš jo gaunantys atlygį 
pagal autorines sutartis, iš 
sporto veiklos ar atlikėjo 
veiklos.

Pajamos 12,52% 14,32% 15,52% 6,98%
43 VDU 

(48856,6 Eur)

Asmenys, gaunantys 
tantjemas  arba atlygį už jų 
veiklą stebėtojų taryboje ar 
valdyboje, paskolų komitete, 
mokamą vietoj tantjemų arba 
kartu su tantjemomis.

Pajamos 8,72% 10,52% 11,72% 6,98%
120 VDU 

(136344 Eur)

 Mažųjų bendrijų vadovai , 
kurie nėra tų mažųjų bendrijų 
nariai.

Pajamos 8,72% 10,52% 11,72% 6,98%
120 VDU 

(136344 Eur)

Asmenys, kurie verčiasi 
individualia veikla  (advokatai, 
advokatų padėjėjai, notarai, 
antstoliai ir kiti asmenys, 
išskyrus  verslo liudijimus 
turinčius asmenis).

Pajamos 12,52% 14,32% 15,52% 6,98%
43 VDU 

(48856,6 Eur)

120 VDU 
(136344 Eur)

= 2,49 %

VSD tarifas 1,31+

+0,14

= 1,45 %

+0,36

= 1,67 %

+0,7

= 2,01 %

+1,4

= 2,71 %

120 VDU 
(136344 Eur)

120 VDU 
(136344 Eur)

Asmenys, dirbantys pas 
(draudėją) darbdavį pagal 
darbo sutartį  bei tuo pat 
metu iš jo gaunantys atlygį 
pagal autorines sutartis, iš 
sporto veiklos ar atlikėjo 
veiklos.

Pajamos 12,52% 14,32% 15,52% 6,98%

+0,36

= 2,71 %

+0,7

= 3,05 %

+1,4

= 3,75 %6,98%

+0,14

Darbo užmokestis                        
(ne mažesnės sumos, nei 
MMA, įskaitant priedus, 
premijas ar priemokas) 
Terminuotos darbo sutartys

2018 metais 
buvęs darbo 
užmokestis 
neatskaičius 

mokesčių x 1,289 
(nuo 2019-01-01 ) 

12,52% 14,32% 15,52%

6,98%

Pajamų rūšis Bazė

DARBUOTOJO TARIFAS DARBDAVIO TARIFAS

+0,14

= 1,77 %

+0,36

= 1,99 %

II grupė

+0,7

= 2,33 %

+1,4

= 3,03 %

Darbo užmokestis                        
(ne mažesnės sumos, nei 
MMA, įskaitant priedus, 
premijas ar priemokas) 
Neterminuotos darbo 
sutartys

2018 metais 
buvęs darbo 
užmokestis 
neatskaičius 

mokesčių x 1,289 
(nuo 2019-01-01 ) 

12,52% 14,32% 15,52%

Sodros bazės 
lubos       (2019 

m.)

VSD

PSD I grupė III grupė IV grupė



Individualių įmonių 
savininkai, tikrųjų ūkinių 
bendrijų ir komanditinių 
ūkinių bendrijų tikrieji nariai, 
MB nariai

VSDĮ 10 str. 3 
d. 1 p.*

13,83% 15,63% 16,83% 6,98%
43 VDU 

(48856,6 Eur)

*- 3. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos taip:
1) individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro individualios įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimama individualios 
įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams 50 procentų lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
(toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
2) asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 90 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo 
sveikatos draudimo, socialinio draudimo įmokų) suma. Ūkininkų ir jų partnerių socialinio draudimo įmokų bazę sudaro kiekvieno asmens žemės ūkio veiklos 90 procentų apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos 
draudimo, socialinio draudimo įmokų) suma. Ūkininkų ir jų partnerių, kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu nėra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas ir šie asmenys 
nedeklaruoja individualios žemės ūkio veiklos pajamų, socialinio draudimo įmokų baze laikoma 12 Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų mėnesinių algų suma. Šeimynos dalyvių socialinio draudimo įmokų bazę sudaro šeimynos 
dalyvio išlaikymo pajamos, numatytos Šeimynų įstatyme.


