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„SODROS“ ĮMOKOS 

I. Savarankiškai dirbančių asmenų įmokos 

Mokesčio mokėtojai VSD (Valstybinio socialinio draudimo įmokos) PSD (Privalomojo 
sveikatos draudimo 

įmokos)  

1. Individualių įmonių savininkai 
 

30,8 %(32,8 %, jei senatvės pensijai kaupiate papildomai 
II pakopos pensijų fonde). 
 
Įmokų bazė dvejopa:  
1. pirmu atveju įmokos mokamos nuo asmeniniams 
poreikiams išimamos sumos. Jei nėra išimama 
asmeniniams poreikiams, tada nereikia mokėti (tačiau 
reikia atitikti tam tikrus kriterijus); 
2. Antruoju atveju mokama nuo sumos, kuri negali būti 
mažesnė nei MMA, net jei sumos nėra išimamos 
asmeniniams poreikiams. 

9 % (nuo MMA) 

2. Tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai 
 

30,8 % (32,8 %, jei senatvės pensijai kaupiate 
papildomai II pakopos pensijų fonde). 
 
Įmokų bazė dvejopa: 
1. pirmu atveju įmokos mokamos nuo asmeniniams 
poreikiams išimamos sumos. Jei nėra išimama 
asmeniniams poreikiams, tada nereikia mokėti (tačiau 
reikia atitikti tam tikrus kriterijus); 
2. Antruoju atveju mokama nuo sumos, kuri negali būti 
mažesnė nei MMA, net jei sumos nėra išimamos 
asmeniniams poreikiams. 

9 % (nuo MMA) 

3. Mažųjų bendrijų nariai 
 

30,8 % (32,8 %, jei senatvės pensijai kaupiate 
papildomai II pakopos pensijų fonde). 
 
Įmokų bazė dvejopa: 
1. pirmu atveju įmokos mokamos nuo asmeniniams 
poreikiams išimamos sumos. Jei nėra išimama 
asmeniniams poreikiams, tada nereikia mokėti (tačiau 
reikia atitikti tam tikrus kriterijus); 

9 % (nuo MMA) 



2. Antruoju atveju mokama nuo sumos, kuri negali būti 
mažesnė nei MMA, net jei sumos nėra išimamos 
asmeniniams poreikiams. 

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

29,7 % (31,7 %, jei senatvės pensijai kaupiate 
papildomai II pakopos pensijų fonde); 
Įmokų bazė: 
50 % individualios veiklos apmokestinamųjų  pajamų 
sumos (ne didesnės sumos nei 28 vidutiniai darbo 
užmokesčiai (VDU) per metu). 

9 % (nuo MMA) 

5. Verslo liudijimus turintys asmenys 
 

26,3 % (28,3 % jei senatvės pensijai kaupiate 
papildomai II pakopos pensijų fonde); 
Įmokų bazė – MMA (jeigu verslo liudijimas galioja vieną 
mėnesį); jeigu verslo liudijimas galioja trumpiau arba 
ilgiau nei vieną mėnesį, įmokas reikia apskaičiuoti 
proporcingai. 

9 % (nuo MMA) 

6. Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai 
žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis yra lygus 4 EDV arba didesnis 
 

29,7 % (31,7 %, jei senatvės pensijai kaupiate 
papildomai II pakopos pensijų fonde); 
Įmokų bazė: 
VSD įmoka bus apskaičiuojama nuo deklaruotų žemės 
ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus 
mokėtinų įmokų) sumos, kuri negalės viršyti praėjusių 
metų 7 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) sumos (5 
188,40 Eur). 

9 % (nuo MMA) 

7. Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veika 
ir yra GPM mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis 
dydis yra didesnis negu 2 EDV, bet mažesnis negu 4 EDV 
 

_ 9 % (nuo MMA) 

8. Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veika ir nėra 
GPM mokėtojai, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra ne 
didesnis kaip 2 EDV 
 

_ 3 % (nuo MMA) 

9. Šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme 
 

29,7 % (31,7 %, jei senatvės pensijai kaupiate 
papildomai II pakopos pensijų fonde); 
Įmokų bazė: 
Suma ne mažesnė nei einamųjų metų draudžiamosios 
pajamos (2017 – 476 EUR). 

9 % (nuo MMA) 

 



II. Įmokų tarifai, taikomi samdomiems darbuotojams 

Teisinis santykis Įmokos tarifas draudėjui Įmokos tarifas 
apdraustajam 

1. Asmenys, susiję darbo santykiais 
 

30,98 % - I gr.  (II, III, IV grupių atitinkamai – 31, 19 %;  31,7 %; 32,6 
%) 

9 % 

2. Asmenys, susiję su draudėju darbo santykiais + 
gaunantys pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos.  

30,98 % - I gr.  (II, III, IV grupių atitinkamai – 31, 19 %;  31,7 %; 32,6 
%) 

9 % 

3. Asmenys, išvardyti Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse bei 6 straipsnio 
1, 2 ir 3 dalyse, nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kaip jie 
apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, 
gaunantys pajamas pagal autorines sutartis iš draudėjo 
– Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų 
pajamų mokesčio įstatyme. 

30,98 % - I gr.  (II, III, IV grupių atitinkamai – 31, 19 %;  31,7 %; 32,6 
%) 

9 % 

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

23,3 % 3 % 

5. Mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Lietuvos 
Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų 
bendrijų nariai. 

23,3 % 3 % 

6. Pagal darbo sutartis dirbantys Lietuvos Respublikos 
teritorijoje (įskaitant komandiruotus į Lietuvos Respubliką 
ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui) užsieniečiai, 
turintys vizą, ir kiti pagal darbo sutartis Lietuvos 
Respublikos teritorijoje (įskaitant komandiruotus į 
Lietuvos Respubliką ilgesniam negu vienų metų 
laikotarpiui asmenis) arba ne Lietuvos Respublikos 
teritorijoje, bet pagal darbo sutartis, sudarytas su Lietuvos 
Respublikoje registruotais draudėjais, jeigu vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis arba 
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo reglamentais nenustatyta kitaip dirbantys 
asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje. 

27,98 % - I gr. (II, III, IV grupių atitinkamai – 28,19 %; 28,7 %; 29,6 %) 3 % 

7. Nesukakę senatvės pensijos amžiaus ir neturintys 
draudžiamųjų pajamų valstybės tarnautojų ir profesinės 
karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktiniai 

26,6 % 3 % 



8. Gaunantys darbo užmokestį asmenys, esantys 
socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, – jų 
darbo laiku. 

I gr. 0,18 %; II gr. 0,39 %;      III gr. 0,9 %; IV gr. 1,8 % 
 

_ 

9. Gaunantys darbo užmokestį nuteistieji laisvės atėmimu 
– jų darbo laiku. 

I gr. 0,18 %; II gr. 0,39 %;      III gr. 0,9 %; IV gr. 1,8 % 
 

- 

10. Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios 
pradinės karo tarnybos kariai ir asmenys, atliekantys 
alternatyviąją, krašto apsaugos tarnybą. 

I gr. 26,78 %; II gr. 26,99 %; III gr. 27,5 %; IV gr. 28,4 % 
 

3 % 

11. 3 punkte nenurodyti nuolatiniai Lietuvos Respublikos 
gyventojai, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatyme, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis iš 
draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai 
tokios pajamos gaunamos verčiantis individualia veikla. 

29,7 % 9 % 

12. Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, gaunantys 
pajamas iš sporto veiklos ar atlikėjo veiklos, kaip šios 
sąvokos apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, 
iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jie nesusiję 
darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais 
taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatyme, išskyrus atvejus, kai tokios pajamos 
gaunamos verčiantis individualia veikla. 

29,7 % 9 % 
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