
 
AGATA: Individualios veiklos mokesčiai 2019 m. 

PAVYZDINIAI SKAIČIAVIMAI nedirbantiems pagal darbo sutartis (PAPILDYTA informacija): 
 

 
 

KAIP SKAIČIUOJAME? 

 
30% atskaitymai 

GPM: 5% 
Sodra: 19,5% (PSD 6,98%, VSD 12,52%), bazė 90% 

 
30% atskaitymai 

Sodra: 19,5% (PSD 6,98%, VSD 12,52%), bazė 90% 

GPM: 8% GPM: 15% GPM: 15% 
Metinės pajamos iki 
mokesčių 
 

10.000 Eur 15.000 Eur 20.000 Eur 35.000 Eur 50.000 Eur 77.550 Eur 
(Sodros “lubos”) 

GPM 350 525 700 1.960 5.250 8.143 
Sodra (PSD+VSD*) 440+789*=1229 660+1.183*=1.843 879+1.578*=2.457 1.539+2.761*=4.300 2.199+3.944*=6.143 3.410+6.117*=9.527 

Viso mokesčių 1579 2.368 3.157 6.260 11.393 17.670 
“Į rankas” po mokesčių 
 

8.421 12.632 16.843 Eur 28.740 38.607 59.880 Eur 

Viso mokesčių 
nuo sutarties sumos 

-15,8 % -15,8 % -15,8 % 
 

-17,9% -22,8 % 
 

 -22,8 % 
 

Viso mokesčių 
prie sumos “į rankas” 

+18,7 % 
(1.579 Eur prie 8.421 Eur) 

 

+18,7 % 
(2.368 Eur prie 12.632Eur) 

 

+18,7 % 
(3.353 Eur prie 16.843 Eur) 

 

+21,8% 
6.260 Eur prie 28.740 Eur 

+29,5 % 
(11.393 Eur prie 38.607 Eur) 

 +29,5 % 
 (17.670 Eur prie 59.880 Eur) 
 

 
 

Ind. v. mokesčiai 
 

2019 m. Pastabos 

GPM Iki 20.000 EUR apmokestinamų pajamų GPM=5%, 
nuo 20.000 EUR iki 35.000 EUR GPM palaipsniui didėja iki 15%, 
nuo 35.000 EUR GPM=15% (nebekyla) 
 

Nepasikeitė nuo 2018 m. 
(5-15% priklausomai nuo metinių pajamų) 
 

PSD Kas mėnesį po 38,74 EUR, jei nėra kito soc. draudimo  
(netaikoma turintiems darbo sutartis, pensininkams, neįgaliesiems, kt.) 
 
BET ne mažiau kaip 6,98 % (skaičiuojama nuo 90% apmokest. pajamų) 
 
PSD lubos (metams): 3 410,19 € 
 

PSD įmokų kas mėnesį gali nemokėti, jeigu jie moka arba už juos yra mokamos sveikatos draudimo 
įmokos: 
- dirbantys pagal darbo sutartis, 
- valstybės tarnautojai, pareigūnai, 
- pensininkai, neįgaliesieji ir kt. įstatyme numatyti asm. 
 

VSD *12,52% +1,8% arba +3%, jei kaupiate pensijai 
(skaičiuojama nuo 90% apmokest. pajamų) 
 
VSD lubos (metams):  VSD – 6.116,85 Eur; 

VSD – 6.996,27 Eur, jei kaupia pensijai +1,8%; 
VSD – 7.582,54 Eur, jei kaupia pensijai +3%. 

(t.y. asmuo, besiverčiantis individualia veikla, per metus negali sumokėti  įmokų 
nuo daugiau nei 43 VDU (48 856,60 €) sumos). 

VSD įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo 
stažą): 
- asmenys gaunantys  senatvės ar   netekto darbingumo (invalidumo)  pensiją Lt arba kitur ES; 
- šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją; 
- yra sukakęs senatvės pensijos amžius; 
- vykdo individualią veiklą pagal pažymą vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios (Pirmosios 

veiklos pradžia laikoma po 2018 m. sausio 1 d. asmeniui pirmą kartą tapus savarankiškai 
dirbančiu asmeniu). 

 
 



 
AGATA: Individualios veiklos mokesčiai 2019 m. 

 

Nuo 2018 m. GPM yra progresinis, 5-15% priklausomai nuo metinių pajamų. Nėra jokių GPM lubų.  
 

Apmokestinamos pajamos 
per metus 

GPM Apmokestinamos pajamos 
per metus 

GPM 

€20 000 5,00% €28 000 10,33% 
€21 000 5,67% €29 000 11,00% 
€22 000 6,33% €30 000 11,67% 
€23 000 7,00% €31 000 12,33% 
€24 000 7,67% €32 000 13,00% 
€25 000 8,33% €33 000 13,67% 
€26 000 9,00% €34 000 14,33% 
€27 000 9,67% €35 000 15,00% 

 
 
 

2019 m. įsigalioję nauji Sodros mokesčių tarifai: 
• dabar Sodrai mokėsite 19,5% nuo 90% apmokestinamų pajamų, t.y. 
 PSD 6,98% 
 VSD 12,52%  
• jei kaupiate pensijai, prie VSD tarifo pridėkite atitinkamai +1,8% arba +3%; 
• kas mėnesį mokamas PSD dabar yra 38,74 EUR; 
• kyla Sodros mokesčių “lubos”, tad uždirbantys  daugiau nei 77.550 EUR per metus mokesčių sumokės daugiau. 
 


