INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO
ĮMOKŲ MOKĖJIMO 2011 IR VĖLESNIAIS METAIS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena
privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų, mokamų uţ 2011 ir vėlesnių metų
mokestinius laikotarpius, dydţius bei sumokėjimo tvarką.
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Primename, kad PSD įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos biudţeto pajamų surenkamąją sąskaitą uţ 2011 ir vėlesnius metus moka:
1) Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla įsigijus verslo liudijimą (įmokos kodas
1891);
2) gyventojai, kurie nepriklauso kitai draudţiamųjų PSD kategorijai ir kurie verčiasi
individualia ţemės ūkio veikla, o jų ţemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra maţesnis
kaip 4 ekonominio dydţio vienetai (įmokų kodai:
 asmenų, kurių ţemės ūkio valdos dydis yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydţio
vienetai – 1791;
 asmenų, kurių ţemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 2, bet maţesnis kaip 4
ekonominio dydţio vienetai – 1921);
3) gyventojai, kurie nepriklauso jokiai kitai draudţiamųjų PSD kategorijai ir privalo
draustis savarankiškai (įmokos kodas 1901).
GYVENTOJAI, BESIVERČIANTYS INDIVIDUALIA VEIKLA ĮSIGIJUS VERSLO
LIUDIJIMĄ
Šie asmenys kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos,
galiojančios mėnesio, uţ kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydţio PSD įmokas (mėnesinė
PSD įmoka uţ 2011 m. lygi 72 Lt (9 procentai x 800 Lt).
PSD įmoka uţ atitinkamą mėnesį turi būti sumokama iki to mėnesio paskutinės dienos. Šios
įmokos gali būti apskaičiuojamos bei sumokamos ir uţ ateinančius laikotarpius.
Asmenys, kurie vykdo individualią veiklą įsigiję verslo liudijimus, gali iki kitų metų,
einančių po mokestinio laikotarpio, geguţės 1 dienos atidėti PSD įmokų mokėjimą uţ tuos
mėnesius, kuriais jie bent vieną to mėnesio dieną gavo su darbo santykiais ar jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusių pajamų arba (ir) bent vieną to mėnesio dieną priklausė bent
vienai asmenų, įtrauktų į draudţiamųjų valstybės lėšomis sąrašą, kategorijai.
Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimus, PSD įmokų mokėti
nereikia, jeigu jie tuo metu yra apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu kitoje Europos
Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje ir, paprašius, gali tai
įrodyti.
Asmenims, uţ kuriuos PSD įmokos yra mokamos nuo su darbo santykiais ar jų esmę
atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, arba (ir) tiems asmenims, kurie patenka į apdraustųjų
valstybės lėšomis sąrašą ir tuo pačiu metu įsigyja verslo liudijimą PSD įmokos skaičiuojamos
proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Tai reiškia, kad jie PSD įmokas
uţ verslo liudijimą moka tik uţ tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį
verslo liudijimą. Dienos įmoka apskaičiuojama taip: kalendorinio mėnesio įmokos dydis
dalijamas iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginama iš verslo liudijime nurodytų to
mėnesio dienų skaičiaus.
Pavyzdţiui, gyventojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 2011 metais įsigyja verslo liudijimą,
skirtą veiklai vykdyti tik 2011 m. birţelio 15–19 dienomis ir liepos 5–10 dienomis. Privaloma
sumokėti PSD įmokų suma apskaičiuojama taip: (9 proc. x 800)/30 x 5 + (9 proc. x 800)/31 x 6 =
~26 Lt. 26 Lt dydţio PSD įmoka turi būti sumokama iki 2012 metų geguţės 2 dienos.
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Kai gyventojas įsigyja verslo liudijimą, kuris yra skirtas nekilnojamojo pagal prigimtį
turto nuomai kitiems gyventojams, PSD įmokų uţ šį verslo liudijimą jis mokėti neturi, nes
nelaikoma, kad gyventojas vykdo individualią veiklą.
GYVENTOJAI, BESIVERČIANTYS INDIVIDUALIA ŢEMĖS ŪKIO VEIKLA, KURIŲ
ŢEMĖS ŪKIO VALDOS AR ŪKIO EKONOMINIS DYDIS YRA MAŢESNIS KAIP 4
EKONOMINIO DYDŢIO VIENETAI, IR JIE NEPRIKLAUSO KITAI DRAUDŢIAMŲJŲ
PSD KATEGORIJAI
Ţemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių ţemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis
pagal valstybės įmonės Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus uţ
praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodţio 31 d. yra 2 ir maţiau EDV, patys uţ save
kas mėnesį moka fiksuotas 3 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios mėnesio,
uţ kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydţio PSD įmokas (mėnesinė PSD įmoka uţ 2011 m.
lygi 24 Lt (3 procentai x 800 Lt).
Ţemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių ţemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis
pagal valstybės įmonės Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus uţ
praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodţio 31 d. yra didesnis negu 2 EDV, tačiau
maţesnis kaip 4 EDV, patys uţ save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios
mėnesinės algos, galiojančios mėnesio, uţ kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydţio PSD
įmokas (mėnesinė PSD įmoka uţ 2011 m. lygi 72 Lt (9 procentai x 800 Lt).
PSD įmoka uţ atitinkamą mėnesį turi būti sumokama iki to mėnesio paskutinės dienos. Šios
įmokos gali būti apskaičiuojamos bei sumokamos ir uţ ateinančius laikotarpius.
Ţemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurių ţemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis
praėjusių metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gruodţio 31 d. yra maţesnis kaip 4 EDV, ţemės
ūkio veiklą vykdančių asmenų kategorijoje PSD įmokų uţ save atitinkamą mėnesį neturi mokėti,
jei bent vieną to mėnesio dieną jie sumoka (arba uţ juos yra sumokamos) PSD įmokas bet kuriose
kitose PSD įmokų mokėtojų kategorijose arba (ir) bent vieną to mėnesio dieną priklauso bent
vienai asmenų, įtrauktų į draudţiamųjų valstybės lėšomis sąrašą, kategorijai.
Gyventojams, vykdantiems individualią ţemės ūkio veiklą, PSD įmokų taip pat mokėti
nereikia, jeigu jie tuo metu yra apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu kitoje Europos
Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje narėje ar Šveicarijoje ir, paprašius, gali tai
įrodyti.
GYVENTOJAI, KURIE NEPRIKLAUSO JOKIAI KITAI DRAUDŢIAMŲJŲ PSD
KATEGORIJAI IR PRIVALO DRAUSTIS SAVARANKIŠKAI
Asmenys, nesidraudţiantys PSD jokiose draudţiamųjų asmenų kategorijose ir
nepriklausantys bent vienai asmenų, įtrauktų į draudţiamųjų valstybės lėšomis sąrašą, kategorijai,
uţ save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios
mėnesio, uţ kurį mokama įmoka, paskutinę dieną, dydţio PSD įmokas (mėnesinė PSD įmoka uţ
2011 m. lygi 72 Lt (9 procentai x 800 Lt).
PSD įmoka uţ atitinkamą mėnesį turi būti sumokama iki to mėnesio paskutinės dienos. Šios
įmokos gali būti apskaičiuojamos bei sumokamos ir uţ ateinančius laikotarpius.
Menininkai, sportininkai ir atlikėjai, kurie autorinį atlyginimą, sporto ar atlikėjo
veiklos pajamas gauna nereguliariai (pavyzdţiui, tik kelis kartus per metus) ir nepatenka į kitų
draudţiamųjų PSD kategorijas (įskaitant draudţiamus valstybės lėšomis), tais mėnesiai, kuriais jie
pajamų negauna, privalo PSD draustis savarankiškai ir patys mokėti 72 Lt dydţio PSD įmokas per
mėnesį. Jeigu nuo autorinio atlyginimo, sporto ar atlikėjo pajamų per metus išskaičiuota ir
SODRAI sumokėta bendra PSD įmokų suma viršija 864 Lt (12 mėn. x 72 Lt), gyventojui
grąţinama visa jo paties savarankiškai (įmokos kodu 1901) sumokėtų PSD įmokų suma uţ
atitinkamus mokestinius metus pateikus gyventojo metinę pajamų deklaraciją. Jeigu nuo autorinio
atlyginimo, sporto ar atlikėjo pajamų per metus išskaičiuota ir SODRAI sumokėta bendra PSD
įmokų suma neviršija 864 Lt (12 mėn. x 72 Lt), gyventojui, pateikus gyventojo metinę pajamų
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deklaraciją, grąţinama dalis jo paties savarankiškai (įmokos kodu 1901) sumokėtų
PSD įmokų, kuri, susumavus su išskaičiuotomis ir SODRAI sumokėtomis įmokomis, viršija 864
Lt.
PSD ĮMOKOS IŠ LIETUVOS IŠVYKSTANTIEMS AR IŠVYKUSIEMS
GYVENTOJAMS
Primename, kad PSD draustis ir mokėti PSD įmokas privalo Lietuvos Respublikos piliečiai
ir uţsieniečiai, nuolat faktiškai gyvenantys Lietuvos Respublikoje.
Gyventojai, išvykstantys iš Lietuvos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, turi įvykdyti
prievolę, numatytą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme ir deklaruoti
gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre (šiuos gyvenamosios vietos deklaravimo
veiksmus atliekant seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu
būdu).
2011 IR VĖLESNIŲ METŲ PSD ĮMOKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO
DRAUDIMO FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOMS (SODRAI)
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (SODROS) uţ 2011 ir
vėlesnius mokestinius metus administruojamos PSD įmokos, kurias moka:
1) Gyventojai, gaunantys su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais
susijusių pajamų;
2) gyventojai, gaunantys autorinius atlyginimus, taip pat sporto, atlikėjo veiklos
pajamų;
3) gyventojai, vykdantys individualią veiklą neįsigijus verslo liudijimo;
4) individualių įmonių savininkai bei ūkinių bendrijų nariai;
5) gyventojai, vykdantys individualią ţemės ūkio veiklą ir jų ţemės ūkio valdos ar ūkio
ekonominis dydis yra lygus 4 EDV ir didesnis (nepriklausomai nuo to, ar yra pridėtinės
vertės mokesčio mokėtojai).
Platesnę informaciją apie Valstybinio socialinio draudimo fondo administruojamas įmokas
galima rasti www.sodra.lt .
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