VISKAS, KĄ
REIKIA ŽINOTI
APIE PENSIJŲ
KAUPIMĄ

Kaupimą antroje pensijų pakopoje valstybė remia keletu būdų. Į kiekvieno
pilną įmoką mokančio asmens „kaupimo sąskaitą“ antroje pensijų
pakopoje perveda po 1,5 % dydžio įmoką nuo šalies vidutinio darbo
užmokesčio. 2019 metais valstybės biudžeto mokama paskata kiekvienam
kaupiančiam po 3 % nuo atlyginimo siekia po 16,40 eurų kas mėnesį.

GRUPĖS

Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka, kurios esmę nusako
du pagrindiniai pakeitimai. Pirma, nebeliko „Sodros“ pervedimų į privačius
pensijų fondus, todėl kaupimas nebelemia „Sodros“ senatvės pensijos
sumažėjimo, kaip kad buvo iki šiol. Antra, galite kaupti po 3 % nuo savo
darbo užmokesčio arba turite galimybę pradėti nuo 1,8 % ir standartinį
įmokos dydį pasiekti per penkerius metus.

Pensijų kaupimo pertvarka

Nuo senatvės neapsisaugosi –
bet apsaugoti senatvę gali!

Šiais metais taip pat sumažėjo mokesčiai, kurie kompensuoja dalį jūsų
mokamos įmokos pensijų kaupimui. Jei kaupiate 3 % nuo atlyginimo,
sumažėję mokesčiai kompensuoja apie pusę įmokos, o jei pradėjote ar
pradėsite kaupti nuo 1,8 %, tuomet mokesčių sumažėjimas padengs
didžiąją įmokos dalį.
Priimant spendimą – kaupti ar ne – svarbiausia identifikuoti, kuriai
grupei priklauso dirbantysis.
Pasitikrinkite, kuriai grupei priklausote jūs.
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G R U P Ė

Nekaupėte ir esate jaunesnis nei 40 metų

• Nuo šių metų buvote įtrauktas į antrosios pakopos pensijų kaupimo
sistemą.
• Jeigu norite kaupti savo ateičiai – jums nieko daryti nereikia.
• Jūsų įmokų mokėjimas prasidės nuo 2019 m. liepos mėnesio. Įmoka
sudarys 1,8 % jūsų darbo užmokesčio „ant popieriaus“ ir per penkerius
metus pasieks 3 %.
• Jūs galite pasirinkti iškart kaupti po 3 %.
• Pasirinkus kaupti po 1,8 % sumažėję mokesčiai kompensuoja didžiąją
jūsų įmokos dalį, kaupiant po 3 % – apie pusę.
• Valstybės parama siekia 1,5 % nuo vidutinio atlyginimo kaupiantiems
po 3 % ir 0,3 % – kaupiantiems po 1,8 %. Valstybės parama didėja kartu
su jūsų įmokos augimu.

• Įtraukimas į kaupimo sistemą bus kartojamas kas 3 metus, kol
sulauksite 40 metų.
• Sutartį dėl kaupimo bet kada galite sudaryti savanoriškai.

G R U P Ė

GRUPĖS
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Anksčiau kaupėte prisidėdamas nuo
atlyginimo po 2 %

Pensijų kaupimo pertvarka

• Jeigu nenorite kaupti, apie tai turite informuoti „Sodrą“ iki 2019 m.
birželio 30 d.

• Nuo šių metų jūsų įmoka siekia 3 % nuo darbo užmokesčio.
• „Sodros“ pervedimai į pensijų fondus buvo sustabdyti, todėl jūsų
senatvės pensija nuo 2019 m. nebemažės.
• Sumažėję mokesčiai kompensuoja „Sodros“ pervedimų atsisakymą ir
įmokos pasikeitimą.
• Valstybės parama jums sudaro 1,5 % nuo vidutinio šalies darbo
užmokesčio.
• Jeigu norite kaupti savo ateičiai – jums nieko daryti nereikia.
• Jeigu nenorite kaupti, apie tai turite informuoti savo pensijų kaupimo
bendrovę iki 2019 m. birželio 30 d.
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• Jei apsisprendėte nebekaupti, galite rinktis:
1. grįžti į „Sodrą“ su visa pinigų suma ir atkurti dėl dalyvavimo kaupime
sumažintos pensijos dydį arba įsigyti daugiau taškų, pagal kuriuos
skaičiuojamas senatvės pensijos dydis;
2. galimybę stabdyti kaupimą ir palikti lėšas pensijų fonde iki sukaks
senatvės pensijos amžius. Sustabdę kaupimą bet kada galite
atnaujinti dalyvavimą antroje pensijų pakopoje.
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G R U P Ė

Anksčiau kaupėte, bet nuo atlyginimo
neprisidėjote
• Nuo šių metų jūsų įmoka siekia 1,8 % nuo darbo užmokesčio. Per
penkerius metus įmoka pasieks 3 %.
• „Sodros“ pervedimai į pensijų fondus buvo sustabdyti, todėl jūsų
senatvės pensija nuo 2019 m. nebemažės.
• Kaupiant po 1,8 %, sumažėję mokesčiai kompensuoja didžiąją įmokos
dalį, kaupiant po 3 % – apie pusę.
• Valstybės parama siekia 1,5 % nuo vidutinio atlyginimo kaupiantiems
po 3 % ir 0,3 % – kaupiantiems po 1,8 %. Valstybės parama didėja kartu
su jūsų įmokos augimu.
• Jeigu nenorite kaupti, apie tai turite informuoti savo pensijų kaupimo
bendrovę iki 2019 m. birželio 30 d.

GRUPĖS

• Jeigu norite kaupti savo ateičiai – jums nieko daryti nereikia.

Pensijų kaupimo pertvarka

• Jūs galite pasirinkti iškart kaupti po 3 %.

• Jei apsisprendėte nebekaupti, galite rinktis:
1. grįžti į „Sodrą“ su visa pinigų suma ir atkurti dėl dalyvavimo kaupime
sumažintos pensijos dydį arba įsigyti daugiau taškų, pagal kuriuos
skaičiuojamas senatvės pensijos dydis;
2. galimybę stabdyti kaupimą ir palikti lėšas pensijų fonde iki sukaks
senatvės pensijos amžius. Sustabdę kaupimą bet kada galite
atnaujinti dalyvavimą antroje pensijų pakopoje.
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G R U P Ė

Nekaupėte ir esate sulaukęs 40 metų ar
daugiau
• Jūs nuo šių metų nebuvote įtrauktas į antrosios pakopos pensijų
kaupimo sistemą.
• Jeigu iki šiol nekaupėte ir ateityje kaupti neketinate – jums nieko daryti
nereikia.
• Jeigu norite kaupti, sutartį dėl kaupimo bet kada galite sudaryti
savanoriškai.
• Priimant sprendimą, kaupti ar ne, svarbu įvertinti, kad kaupimas antroje
pensijų pakopoje laikomas prasmingu tuomet, kai trunka ne trumpiau
nei 25–30 metų.

G R U P Ė

• Jeigu 2013 m. sustabdėte kaupimą, šiais metais jūsų pasiteirauta, ar
nenorėtumėte kaupimo atnaujinti.

• Jeigu norite likti susistabdę kaupimą, apie tai turite informuoti „Sodrą“
iki 2019 m. birželio 30 d.

GRUPĖS

• Jeigu norite kaupti savo ateičiai – jums nieko daryti nereikia, nes buvote
įtrauktas į kaupimo sistemą.

Pensijų kaupimo pertvarka
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Sustabdėte kaupimą 2013 m.

• Pasiūlymas kaupti bus kartojamas 3 kartus kas trejus metus, nepaisant
jūsų amžiaus.
• Nutarus kaupti, jūsų įmoka gali siekti arba 1,8 %, arba 3 %, priklausomai
nuo to, ar anksčiau kaupdamas prisidėjote nuo darbo užmokesčio.
• Pasirinkus kaupti po 1,8 %, sumažėję mokesčiai kompensuoja didžiąją
jūsų įmokos dalį, kaupiant po 3 % – apie pusę.
• Valstybės parama siekia 1,5 % nuo vidutinio atlyginimo kaupiantiems
po 3 % ir 0,3 % – kaupiantiems po 1,8 %. Valstybės parama didėja kartu
su jūsų įmokos augimu.
• Visi, sustabdę kaupimą 2013 m., gali apsispręsti grįžti į „Sodrą“ su visa
sukaupta pinigų suma.
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LIETUVOS PENSIJŲ SISTEMA
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad Lietuvos pensijų
sistema yra sudaryta iš 3 pakopų.
Pirmąją pakopą sudaro valstybinis socialinis draudimas, kai dirbantys
Lietuvos gyventojai nuo savo darbo užmokesčio moka įmokas „Sodrai“.
Teisę į senatvės pensiją asmuo įgyja, kai sukaupia reikiamą stažą.
Minimalusis stažas senatvės pensijai gauti Lietuvoje yra 15 metų,
būtinasis – 31 metai, bet 2027-aisiais būtinasis stažas pasieks 35-erius
metus. Norint sukaupti stažo metus, reikia mokėti įmokas bent nuo
dvylikos minimalių mėnesinių algų per metus.

Trečioji pensijų kaupimo pakopa – tai visiškai privatus kaupimas, kai įmokas
moka pats dirbantis asmuo, sudaręs sutartį su pensijų kaupimo bendrove.

Pensijų kaupimo pertvarka

Antrąja pakopa vadinamas pusiau privatus kaupimas pensijų fonduose,
kai 3 % nuo darbo užmokesčio savo pensijai atideda dirbantysis, o
valstybė prisideda 1,5 % nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio.

LIETUVOS PENSIJŲ SISTEMA

Konsultacijos socialinio draudimo ir pensijų klausimais:
Telefonu 1883
El. paštu info@sodra.lt
Tiesiogiai skyriuose
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