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892 €

 RODIKLIAI

 Pagrindiniai socialiniai rodikliai

Minimali mėnesio alga (MMA): 642 Eur 

Vidutinis darbo užmokestis (VDU) valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų bazei 
skaičiuoti: 1352,70 Eur 

VSD įmokų „lubos“: 60 VDU  
(60 x 1352,70 Eur = 81 162 Eur per metus) 
VSD įmokų „grindys“ (nuo MMA): 136,55 Eur (642 Eur x 21,27 proc.) 

Minimali privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mėnesio įmoka: 44,81 Eur  
(642 Eur x 6,98 proc.) 

Savarankiškai dirbančiųjų VSD įmokų bazės “lubos”: 43 VDU  
(1352,70 Eur x 43 = 58 166,10 Eur per metus) 



892 €

 ĮMOKOS 

 Įmokų užskaitos su VMI (nauja) 

Kai draudėjas turi permoką „Sodrai“ ir nori įskaityti įsipareigojimus VMI: 
1. Įmonė per EDAS „Sodrai“ pateikia prašymą permoką įskaityti VMI įmokas 
2. „Sodra“ patikrina užskaitos galimybę 
3. Permokos suma pervedama į VMI surenkamąją sąskaitą (draudėjas nurodo sumą, sąskaitą, įmokos kodą) 

Kai draudėjas turi permoką VMI ir nori įskaityti įsipareigojimus „Sodrai“: 
1. Draudėjas kreipiasi į VMI ir atlieka nurodytas procedūras 
2. „Sodra“, gavusi lėšas į surenkamąją sąskaitą, jas įskaito pagal mokėjimo nurodyme įrašytą asmens kodą ir įmokos kodą 

Įmokos nėra įskaitomos be draudėjo prašymo, kol nepradedama skolos 
administravimo procedūra 

Kai draudėjas turi skolą „Sodrai“: 
1. „Sodra“ paprastai įspėja draudėją apie vėluojamas sumokėti įmokas 
2. Prieš pradėdama skolos išieškojimo veiksmus, „Sodra“ gauna duomenis apie permokas VMI 
3. Jeigu VMI yra permoka, pakankama skolai užskaityti, „Sodra“ automatiškai padengia skolą VMI permoka                         

ir mokėjimo nurodymo neteikia 



892 €

 ĮMOKOS 

 VSD įmokų „lubos“ (nauja)

Nuo 2021 m. vertinant apdraustojo VSD įmokas, kai jos pasiekia įmokų „lubas“, skirtingų draudėjų 
mokamos įmokos SUMUOJAMOS 
• Skaičiuojant įmokų „lubas“, vertinamos tik apdraustojo socialinio draudimo įmokos. Draudėjo įmokoms 

(nedarbo, profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo)            
“lubos” netaikomos 

• PSD įmokomos “lubos” netaikomos  
• Įmokų permoka už tą mėnesį, kai pasiektos „lubos“, bus grąžinama APDRAUSTAJAM iki kitų metų gegužės 

31 d. Kitus mėnesius, pasiekus „lubas“, apdraustojo įmokos iš draudėjo nėra priimamos  

2021 m. VSD įmokų „lubos“ siekia 60 VDU (60 x 1352,70 Eur = 81 162 Eur per metus) 



892 €

 ĮMOKOS 

 VSD įmokų „grindys“

Minimalios VSD įmokos už apdraustuosius siekia 136,55 Eur per mėnesį (642 Eur x 21,27 proc.) – 
riba pakito dėl padidėjusio MMA.  
VSD įmokos nuo ne mažesnės algos nei MMA mokamos nepriklausomai nuo darbuotojo etato 
dydžio ar PRASTOVŲ.  

Socialinio draudimo įmokų „grindys“ netaikomos: 
• Dirbantiems pas daugiau nei vieną darbdavį  
• Darbuotojams iki 24 metų amžiaus 
• Darbuotojams, gaunantiems senatvės ar netekto darbingumo (neįgalumo) pensiją 
• Gyventojams, kurie yra draudžiami socialiniu draudimu valstybės lėšomis, pavyzdžiui: 

‒ tėvams, prižiūrintiems vaikus iki 3 metų 
‒ slaugantiems artimuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros/pagalbos poreikis 
‒ kt.  



892 €

 ĮMOKOS 

 Pensijų kaupimas: įtraukimas ir tarifai

Pensijų kaupimo dalyviams, pasirinkusiems pereinamąjį laikotarpį, bei naujiems kaupimo dalyviams 
nuo šių metų taikomas 2,4 proc. įmokų tarifas. Kitiems kaupiantiems – 3 proc. įmokų tarifas. 

Į pensijų kaupimą įtraukiami nauji kaupimo dalyviai, kurie 2021 m. sausio 2 d.: 
• Buvo jaunesni nei 40 m.; 
• Dirbo samdomą darbą arba vykdė bet kurios formos savarankišką veiklą; 
• Nedeklaravo išvykimo į kitą šalį; 
• Pensijų kaupime niekada nedalyvavo ir nebuvo įtraukti anksčiau.  
„Sodra“ naujai įtrauktus dalyvius informavo asmeniškai per asmenines paskyras www.sodra.lt/gyventojui, o vasarį siųs 
registruotus laiškus. Suteikta galimybė patiems pasirašyti kaupimo sutartį su pasirinkta kaupimo bendrove arba atsisakyti 
dalyvauti kaupime iki 2021 06 30, pateikiant prašymą per asmeninę paskyrą arba telefonu 1883.  
Kitos sąlygos: 
• Naujai įtraukti gyventojai galės atsisakyti dalyvauti kaupime iki 2021 m. birželio 30 d. 
• Gyventojai, kurie iki šiol dalyvavo kaupime ar buvo įtraukti į kaupimą ir liko/ tapo kaupimo dalyviais, atsisakyti kaupti 

negalės 

http://www.sodra.lt/gyventojui
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 ĮMOKOS

 MB įmokos (nauja)
Mažųjų bendrijų nariai GALI sudaryti civilinę (paslaugų) sutartį su savo MB, jeigu paslaugų ar darbų 
vertės suma per kalendorinius metus NEVIRŠIJA 100 000 eurų. 
100 000 eurų viršijanti suma turi būti deklaruojamos arba kaip paskirstytas pelnas arba kaip lėšos, išsiimamos 
asmeniniams poreikiams. Jeigu išsiimamos lėšos asmeniniams poreikiams: 
VSD įmokos mokamos nuo 50 procentų asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos, kuri deklaruojama VMI (pajamų 
rūšies kodas 02). Tarifas: 13,83 proc. + papildomo pensijų kaupimo tarifas (jeigu dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime). 
PSD įmokos mokamos kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, ne mažiau kaip 6,98 proc. nuo 
minimalios mėnesio algos (toliau – MMA). 2021 m. tai yra 44,81 Eur.  
PSD įmokų mokėti nereikia, kai:  
lėšos neišsiimamos asmeniniams poreikiams ir gyventojas dirba pagal darbo sutartį ar yra 
draudžiamas PSD valstybės lėšomis.  
Iki galioja karantinas, PSD įmokos nuo MMA kas mėnesį gali būti nemokamos, tačiau jos turės būti 
sumokėtos per dvejus metus pasibaigus karantinui ir ekstremaliai situacijai. 



892 €

 ĮMOKOS

 Įmokų dydžiai savarankiškai veiklai 2021 m.
Minimalios PSD įmokos per metus vykdant tik savarankišką veiklą (jeigu asmuo nedirba samdomo 
darbo ir nėra draudžiamas PSD valstybės lėšomis) – 537,72 Eur (642 Eur x 6,98 proc. x 12 mėn.) 

Maksimalios VSD ir PSD įmokos: 
• Savarankiška veikla su individualios veiklos pažymėjimu:  

VSD 7 282,40 Eur (1352,70 Eur x 43 x 12,52 proc., su pensijų kaupimu 2,4 proc. – 8 678,38 Eur, su pensijų 
kaupimu 3 proc. – 9 027,38 Eur),  
PSD 4 059,99 Eur (1352,70 Eur x 43 x 6,98 proc.). 

• Mažosios bendrijos narys:   
VSD 8 044,37 Eur (1352,70 Eur x 43 x 13,83 proc., su pensijų kaupimu 2,4 proc. – 8 678,38 Eur, su pensijų 
kaupimu 3 proc. – 9 027,38 Eur),  
PSD 4 059,99 Eur (1352,70 Eur x 43 x 6,98 proc.). 

• Verslo liudijimas:  
VSD įmokos dydis priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo laiko. Jeigu VL galioja mėnesį: 55,98 Eur (642 
Eur x 8,72 proc., su pensijų kaupimu 2,4 proc. – 71,39 Eur, su pensijų kaupimu 3 proc. – 75,24 Eur),  
PSD 44,81 Eur (642 Eur x 6,98 proc.) 



Mokestinė pagalba verslui



892 €

 PAGALBA VERSLUI

 Kokią mokestinę pagalbą „Sodra“ teikia verslui (nauja)
Įmonėms ir savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurie patyrė karantino apribojimų 
poveikį: 

1. Netaikomos sankcijos negalint sumokėti einamųjų socialinio draudimo įmokų 
dar 10 dienų po karantino pabaigos, jeigu buvo pateiktas prašymas netaikyti 
priverstinio poveikio priemonių 

2. Leidžiama atidėti įmokas supaprastinta tvarka: 
• nereikia pagrįsti mokumo ir pateikti mokumo atkūrimo planų 
• neskaičiuojamos palūkanos 
• atidėjimo ir sumokėjimo terminas – iki 5 metų 
• kreiptis dėl atidėjimo galima karantino metu ir ne vėliau kaip per 10 dienų 

pasibaigus karantinui 

SVARBU: būtina „Sodrai“ pateikti prašymą netaikyti sankcijų ir prašymą   
atidėti įmokas 



892 €

 PAGALBA VERSLUI

 Kas gali pretenduoti į „Sodros“ mokestinę pagalbą verslui

Mokestinė pagalba teikiama įmonėms ir savarankiškai dirbantiems gyventojams, kurių 
veikla yra apribota dėl karantino – jei atitinka 3 sąlygas: 

1. Ekonominė veikla yra apribota Vyriausybės sprendimu 

2. Įmonė yra įtraukta į VMI COVID-19 neigiamą poveikį patyrusių įmonių sąrašą 

3. Įmonei nėra pradėta nemokumo procedūra, „Sodra“ nėra perdavusi skolos išieškojimo 
antstoliui   

SVARBU: įmonė, kurios veikla nėra apribota, ar kuri nėra įtraukta į VMI 
sąrašą, gali kreiptis dėl įmokų atidėjimo įprasta tvarka 
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 PAGALBA VERSLUI

 Kaip kreiptis dėl pagalbos verslui 
Mokestinės pagalbos priemonių „Sodra“ automatiškai netaiko, todėl įmonė ar savarankiškai dirbantis 
asmuo dėl pagalbos turi kreiptis patys 

1. Įmonės pateikia standartinės formos prašymus netaikyti sankcijų per EDAS, o  savarankiškai 
dirbantys asmenys, kurie neturi el. parašo, prašymo kopiją gali pateikti ir el. paštu 
skolu.atidejimas@sodra.lt  
• tokiu atveju „Sodra“ neteiks mokėjimo nurodymų laiku nesumokėjus įmokų 

2. Pateikti standartinės formos prašymą atidėti įmokų mokėjimą 
• pateikti prašymą dėl įmokų mokėjimo galima ir  per 10 dienų po karantino pabaigos, kai bus aiški 

įsipareigojimų suma, taip pat  per 10 dienų po karantino pabaigos anksčiau pateiktą prašymą dėl atidėjimų 
galima patikslinti 

3. „Sodra“ prašymus išnagrinėja ir atsakymą įmonei dėl sankcijų netaikymo ir įmokų atidėjimo pateikia 
per 20 darbo dienų per EDAS 

SVARBU: jeigu įmonė, kurios veikla yra apribota, nepateikia prašymo dėl sankcijų netaikymo, 
„Sodra“ įmokas administruoja įprasta tvarka, pavyzdžiui, teikia mokėjimo nurodymus vėluojant 
sumokėti įmokas

mailto:skolu.atidejimas@sodra.lt
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 PAGALBA VERSLUI

 Prašymų formos 
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 PAGALBA VERSLUI

 Supaprastina įmokų atidėjimo tvarka 
Supaprastinta įmokų atidėjimo tvarka reiškia, kad nereikia pateikti įmonės finansinės 
atskaitomybės dokumentų ir nepatiriamos papildomos sąnaudos (palūkanos) 

Įmokos gali būti atidėtos iki 5 metų laikotarpiui: 

1. Ne ilgiau nei 1 metus nuo prašymo atidėti įmokas dienos įmokos gali būti visai 
nemokamos (atidedamos) 

2. Įmokos gali būti sumokėtos periodiškai ne ilgiau nei per 4 metus pasibaigus 
atidėjimo terminui 

3. Atidėjimo ir įmokų sumokėjimo terminus pasirenka ir prašyme nurodo pačios 
įmonės 

4. Jeigu įmonė iki karantino pabaigos norės atidėti įmokų papildomai – pateikus 
prašymą įmokų atidėjimo sprendimas pakeičiamas 

5. Įmokos supaprastinta tvarka atidedamos iki nereikšmingos valstybės pagalbos, 
nustatytos EEB sutartimi (de minimis) ribos 

6. Atidėjus įsiskolinimą, įmonė privalo mokėti einamąsias socialinio draudimo 
įmokas ir vykdyti įmokų atidėjimo sprendime numatytus įsipareigojimus 
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 PAGALBA VERSLUI

 De minimis 

Jeigu įmonė naudojasi keliomis valstybės pagalbos priemonėmis, bendrai pagalba 
negali viršyti EEB sutartyje numatytos nereikšmingos valstybės pagalbos (de minimis) 
ribos. Viršijus šią ribą „Sodros“ įmokos taip pat gali būti atidėtos: 

1. Būtina pateikti motyvuotą prašymą dėl įmokų, viršijančių de minimis, atidėjimo ir 
papildomus dokumentus 

2. Netaikomos palūkanos 
3. Įmokų dalis, viršijanti de minimis, gali būti atidėta ne vėliau kaip iki šių metų birželio 30 

dienos, o įmokos privalo būti sumokėtos iki 2022 metų gruodžio 31 dienos. 

SVARBU: konsultacijas apie nereikšmingos valstybės pagalbos (de minimis) 
sąlygas, sumas ir kt. teikia Konkurencijos taryba



Išmokos
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 IŠMOKOS

 Savarankiškai dirbančių gyventojų draustumas (nauja)
Nuo 2021-02-01 savarankiškai dirbantys asmenys bus laikomi apdraustaisiais ligos ir motinystės 
socialiniu draudimu, jei bus sumokėję socialinio draudimo įmokas ir pateikę SAV pranešimą apie 
savarankiškai dirbantį asmenį už praėjusį mėnesį. 
Savarankiškai dirbantis asmuo bus laikomas apdraustu ir tuo atveju, jeigu jis yra sumokėjęs valstybinio socialinio 
draudimo įmokas už einamąjį kalendorinį mėnesį, kai: 

• asmens teisė į ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką atsirado veiklos vykdymo 
pradžios kalendorinį mėnesį arba 

• valstybinio socialinio draudimo įmokos už praėjusį mėnesį nebuvo mokėtos dėl to, kad asmuo praėjusį mėnesį buvo 
laikinai nedarbingas arba gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas. 

PAVYZYDYS: asmuo, kuriam nedarbingumo pažymėjimas išduotas 2021 m. vasario 15 d., laikomas apdraustuoju, jei yra 
sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos už 2021 m. sausio mėn. ir pateiktas SAV pranešimas apie savarankiškai 
dirbantį asmenį.  

Kaip ir anksčiau, savarankiškai dirbantis asmuo taip pat tampa apdraustuoju, deklaravęs                
pajamas VMI ir sumokėjęs socialinio draudimo įmokas už praėjusius laikotarpius.  
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 IŠMOKOS

 Savarankiškos veiklos pajamos nebemažina išmokų (nauja)
Jeigu gyventojas gauna draudžiamųjų pajamų iš savarankiškos veiklos nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko 
priežiūros atostogų metu, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos nei pirmaisiais, nei antraisiais 
vaiko auginimo metais NĖRA mažinamos.  
SVARBU: 
• Taikoma ir gaunantiems ligos, profesinės reabilitacijos išmokas  

• Netaikoma gaunantiems pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis 
• Netaikoma gaunantiems pajamas pagal darbo (tarnybos) sutartį ar iš darbo santykiams prilygintų teisinių 

santykių, išmokos dydis ir toliau bus mažinamas, vertinat pajamas, gautas dirbant pagal darbo sutartį. 
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 IŠMOKOS

 Profesinės ligos išmokos dėl COVID-19 (nauja) 

Medikai, pareigūnai, švietimo darbuotojai, vykdydami savo profesinę veiklą, pagal kurią neišvengiamas 
(būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu ir kartu su juo darbovietėje nedirbančiu asmeniu, 
turi teisę gauti didesnę ligos išmoką nei įprastai – 77,58 proc. 
• Ar darbuotojui priklauso didesnė ligos išmoka, kiekvienu atveju nustatoma individualiai atsižvelgiant į tai, ar asmuo tikrai 

užsikrėtė darbo metu, teikdamas paslaugas pacientams, mokiniams ar gyventojams. 
• Sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ar švietimo ĮSTAIGŲ VADOVAI (JŲ ĮGALIOTI ASMENYS) 

turi pateikti „Sodrai“ patvirtinimą, kad darbuotojas susirgo COVID-19 vykdydamas savo profesinę veiklą, pagal kurią 
neišvengiamas (būtinas) kontaktas su pavojinga užkrečiamąja liga sergančiu asmeniu.  

• Vadovaudamasi Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens PATVIRTINIMU „Sodra“ skiria padidintą ligos išmoką.  
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 IŠMOKOS

 Minimalūs ir maksimalūs išmokų dydžiai 2021 m. 

Pastaba: nuo išmokų atskaitoma 15 proc. GPM ir  
6 proc. PSD. 



AČIŪ


