Skirtumai kaupiant II ir III pakopos pensijų fonduose PRIEŠ ir PO reformos
Kaupimas II pakopos pensijų fonduose
Veiksmas per 6 mėn.
iki 2019 06 30

Kaupimas iki 2019 m.

Kau pimas

Kaupimas nuo 2019 m.
sausio mėn.

2%+2%+2%

0%+3%+1,5

2% iš SODROS
2% kaupiame nuo atlyginimo
2% nuo vidutinio darbo užmokesčio,
tai valstybės skatinamoji dalis.

0% iš SODROS
3% kaupiame nuo atlyginimo
1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio,
tai valstybės skatinamoji dalis.

automatiškai

Maksimalios įmokos (0+3+1,5)

pasirinkti

Sustabdyti (01.01-06.30)

pasirinkti

Nutraukti (01.01-06.30)

2%+0%+0%

automatiškai

Per 5 m. didėjančios įmokos

Sustabdę įmokas 2013 m. iki 40 m.
Nekaupiantys iki 40 m.

pasirinkti iki 07.30

Maksimalios įmokos (0+3+1,5)

pasirinkti

Sustabdyti (01.01-06.30)

pasirinkti

Nutraukti (01.01-06.30)

vienkartinis
išmokėjimas

< 17 000

< 3 000

x1

vienkartinis
išmokėjimas

3 000 – 10 000
periodinės išmokos

~ 17 000 – 102 000
privalomas anuitetas

Išm okėjimas

A n u itetas

10 000 – 60 000
vienkartinis
išmokėjimas

> 102 000

privalomas anuitetas

> 60 000

x1

STANDARTINIS

STANDARTINIS

Nepaveldimas, pensijos
mokėjimas iki mirties.

Nepaveldimas, pensijos
mokėjimas iki mirties.

ANUITETAS SU GARANTIJA

ATIDĖTASIS ANUITETAS

Galioja tam tikras paveldimumas.
Asmeniui mirus garantijos periodu,
iki garantijos pabaigos tas pačias
išmokas gauna paveldėtojai.
Asmeniui gyvenant ilgiau,
išmokos bus mokamos
iki mirties.

vienkartinis
išmokėjimas

Didžiąja dalimi paveldimas. 10 – 15
proc. sukaupto turto atidedama
ateičiai – tai garantas pensijos iki
gyvos galvos mokėjimui sulaukus
85 m. Tarp 65 ir 85 m. mokamos
periodinės išmokos. Asmeniui
mirus neišmokėta suma paveldima
visais atvejais.

Vienintelis teikėjas – SODRA

Teikėjai – draudimo bendrovės

Kaupimas III pakopos pensijų fonduose
(savanoriškas kaupimas)

Kaupimas iki 2019 m.

Kaupimas nuo 2019 m. sausio mėn.

Pasirinktas įmokos dydis į pasirinktą fondą.

Metinės įmokos lubos

Kau pimas

%

25 proc.

metinių pajamų

ne daugiau negu

2 000 EUR.

Mokestinių metų pabaigoje grąžinama

15 %

sumokėto GPM

Metinės įmokos lubos

25 proc.

metinių pajamų

ne daugiau negu

1 500 EUR.

Mokestinių metų pabaigoje grąžinama

20 %

sumokėto GPM

Lengvatos
Sukauptą sumą galima išsiimti bet kada (net ir nesulaukus pensinio amžiaus, jeigu tai
numatyta pasirinkto pensijų fondo taisyklėse).
Sulaukus minimalaus pensinio amžiaus (5 metais trumpesnio negu Sodros senatvės
pensinis amžius) ir nuo pirmos įmokos praėjus 5 metams, lėšas galima išsiimti be jokių
mokesčių. Kitu atveju, neįvykdžius bent vienos iš šių sąlygų ir pasinaudojus Gyventojų
pajamų mokesčio (GPM) lengvata, būtų apmokestinama visa išmokama suma (nuo 2019
metų GPM iš pajamų, nesusijusių su darbo santykiais ir neviršijančių 120 VDU, dydis
yra 15%).

Išmokėjimas
Jeigu mokėtojas yra darbdavys, įmokos į III pakopos pensijų fondus ir toliau lieka
leidžiamais atskaitymais ir nėra apmokestinamos jokiais mokesčiais (jeigu neviršija
25% su darbo santykiais susijusių pajamų). Tačiau tokiu atveju lėšas išsiimant
neįvykdžius aukščiau nurodytų kaupimo trukmės sąlygų reiktų
sumokėti 15% GPM.

