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Nuo 2016 m. sausio 1 d. visos PSD įmokos bus mokamos „Sodrai“

Svarbu! Įmokų Jums mokėti nereikia nuo išvykimo dienos, jeigu esate deklaravę išvykimą iš Lietuvos. Čia išvardytos tik svarbiausios įstatymo nuostatos dėl PSD įmokų 
mokėjimo „Sodrai“. Konkrečiu Jūsų atveju reikšmingos gali būti ir kitos, čia neišvardytos sąlygos.

Įmokos ir susidariusios skolos už laikotarpį iki 2016 m. sausio 1 d., 
sumokamos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
1 Įmokos skaičiuojamos nuo minimalios mėnesinė algos (MMA), galiojančios tą mėnesį, 
už kurį mokama įmoka.
2 EDV – ekonominio dydžio vienetas.

PSD mokėtojai Įmokos dydis 
nuo MMA

Sumokėjimo 
terminas

IšimtysĮmokų 
kodai

Verslo liudijimus turintys 
asmenys

9 % Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos

Mėnesio įmokas galite mokėti 1 kartą per metus, jeigu atitinkamą kalendorinį mėnesį priklausote asmenims, kurie:
a) moka ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį, valstybės tarnyboje ir kt.);
b) arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.);

Šiais atvejais įmokos perskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui atitinkamą mėnesį (pvz., PSD įmokos 
dydis 31,5 Eur per mėnesį, verslo liudijimas galiojo 10 d., o mėnuo turėjo 31 dieną, todėl PSD įmoka yra 10,16 Eur (31,5 Eur/31x10). 
c) Kai visą kalendorinį mėnesį esate veikiančios individualios įmonės savininkas, veikiančios ūkinės ar mažosios bendrijos narys.

Šiuo atveju mokate 9 proc. dydžio įmoką nuo MMA, nepriklausomai nuo tą mėnesį turėto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.

Čia nurodytais atvejais mokėtinų PSD įmokų kodas yra 359.

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai kategorijai:
a) mokate ir (arba) už Jus  yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, turite verslo
    liudijimą, esate veikiančios individualios įmonės savininkas, vykdote individualią žemės ūkio veiklą ir kt.)
b) arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.)
c) arba gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas.

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai kategorijai:
a) mokate ir (arba) už Jus  yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį  ar valstybės tarnyboje, turite verslo   
    liudijimą ir kt.)
b) arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.)

Įmokų už atitinkamą mėnesį mokėti nereikia, jeigu tą mėnesį bent 1 dieną priklausote bent vienai žemiau nurodytai kategorijai:
a) mokate ir (arba) už Jus yra mokamos PSD įmokos (pvz., dirbate pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, turite verslo
    liudijimą, esate veikiančios individualios įmonės savininkas, vykdote individualią žemės ūkio veiklą ir kt.);
b) arba esate draudžiami valstybės lėšomis (pvz., pensininkas, neįgalus asmuo ir kt.);
c) arba gaunate ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas.
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Savarankiškai PSD 
besidraudžiantys asmenys

9 % Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos

364

Besiverčiantys individualia 
žemės ūkio veikla asmenys, 
kurių EDV  yra daugiau negu 2 
ir kurie nėra PVM mokėtojai

9 % Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos

314

Besiverčiantys individualia 
žemės ūkio veikla asmenys, 
kurių EDV yra lygus 2 arba 
mažesnis

3 % Iki einamojo 
mėnesio 
paskutinės 
dienos
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Puslapis 1 iš 1

www.sodra.lt

Daugiau informacijos galite sužinoti:

Bet kuriame „Sodros“ skyriuje

info@sodra.lt

1883 arba (+370) 5 250 0883


