
PENSIJOS KAUPIMAS
Galimybė darbuotojų motyvacijai didinti



Pensijų kaupimo galimybės Jūsų įmonės 
darbuotojams

- Visame pasaulyje dažnai taikoma priemonė darbuotojų 

lojalumui skatinti; 

- Leidžia ne tik užtikrinti didesnę pensiją senatvėje, bet ir 

motyvuoti Jūsų įmonės darbuotojus.



Pusę gyventojų motyvuotų darbdavio mokamos 

įmokos į 3 pakopos pensijų fondą

Jei darbdavys mokėtų įmokas Jūsų 

vardu į trečios pakopos pensijų 

fondą, ar tai Jus motyvuotų? Proc.

„Spinter tyrimai“ reprezentatyvus šalies gyventojų nuomonės tyrimas, 2018 m. vasaris

Teigiamai dažniau atsakė aukščiausio 

išsimokslinimo ir didžiausių pajamų 

grupės respondentai.

Neturi nuomonės

26 %

Ne

24 %

Taip

50 %



INVL pensijų fondai: motyvuotų darbuotojų ateičiai

173 €
tiek kainuoja 100 €

premija darbuotojui „į rankas“* 

100 €
tiek kainuoja 100 €

premija į darbuotojo pensijų

sąskaitą

* Tokia nauda yra galima dėl to, kad įmokoms į pensijų fondus netaikomi mokesčiai, taikomi išmokant priedą prie atlyginimo. Šios mokesčių lengvatos 

galioja, jeigu į pensijų fondą sumokėta įmoka neviršija 25% darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų. Skaičiavimuose 

netaikytas NPD. 



Nauda darbdaviui

100 € į darbuotojo pensijų kaupimo sutartį x 100 darbuotojų = 10 000 €

100 € į darbuotojo sąskaitą 100 darbuotojų x 173 € = 17 300 €

10 000 EUR vs 17 300 EUR

73 %
didesnės išlaidos



Nauda darbdaviui

Viso sukaupta – 12 123 €
(atskaičius mokesčius, su 5% grąža);

+101
€/mėn.

10 metų
pensija

Skiriant kaupimui – 100 EUR, bendra įmokų suma 100 darbuotojų– 10 000 EUR/mėn. Analogišką sumą norint išmokėti kaip 

premiją, darbdavio kaštai būtų 72,6 % didesni:

Pensijos kaupimas, EUR Priedas, EUR

Pervedama suma su mokesčiais (darbdavio kaštai) 10 000 17 260

Darbdavio „Sodros“ įmokos, 31,18% 0 4 103

Priskaičiuotas atlyginimas „ant popieriaus“ 10 000 13 158

Pajamų mokestis, 15% 0 1 974

„Sodros“ mokestis, 3% 0 395

Privalomas sveikatos draudimo mokestis, 6% 0 790

Pervedama suma (pensijų įmoka/priedas) 10 000 10 000

Bendra metinė įmokų suma pensijų kaupimui darbdaviui sudarytų 120 000 EUR. 

Jeigu analogiška suma būtų darbuotojams išmokama kaip priedas, bendra suma su darbdavio kaštais siektų 207 120 EUR 

arba 87 120 EUR daugiau nei skiriant tą pačią sumą darbuotojams skatinti įmokomis į pensijų fondus.



Nauda darbuotojui

Iš viso sukaupta – 24 461 €
(atskaičius mokesčius, su tikėtina 5%* grąža)

+204 €/mėn.

15 metų kaupia po 100 €/mėn. Iš viso įmokų – 18 000 €

10 metų pensija

*Apskaičiuojant taikomi Extremo III 16+ fondo mokesčiai (startinis mokestis 30 proc., max. 200 EUR ir 0,8 proc. valdymo mokestis. Rezultatai pateikiami realiomis 

vertėmis. Daroma prielaida, kad prognozuojama vidutinė investicijų grąža nekis per 15 metų kaupimo laikotarpį, tačiau investicijų valdymo įmonė negali garantuoti 

grąžos – ji gali kilti ir kristi. Investicijų rizika tenka dalyviui. 

Mėnesinis priedas prie pensijos, jei išmoka išmokama lygiomis dalimis per 10 m.



Patikima

Pensijų fondų valdytojų veiklą  

griežtai prižiūri ir reguliuoja  

Lietuvos bankas.

Geri rezultatai

Didžiausia vidutinė metinė grąža  

per praėjusius 5 metus, visose  

pensijų fondų kategorijose*

Profesionalumas

Viena pirmaujančių turto valdymo  

bendrovių Lietuvoje, kurioje dirba

didžiausia investicijų valdytojų

komanda.

* Šaltinis: Lietuvos bankas, 2018 m. I ketvirčio duomenys

Kodėl verta rinktis INVL?

http://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai


Susidomėjote?

Rūta Stanaitytė
Verslo klientų projektų vadovė

„INVL Asset Management“  

Gynėjų g. 14, Vilnius

ruta.stanaityte@invl.com

Tel. +370 687 93984

Suteiksiu Jums daugiau informacijos, 

parengsiu pasiūlymą pagal Jūsų įmonės

poreikius.



Svarbi informacija dėl III pakopos pensijų fondų

- Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų 
fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūs 
esate atsakingi už savo investavimo sprendimus dėl pensijos kaupimo. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą 
konservatyvaus investavimo pensijų fonde INVL STABILO III 58+.

- Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Daugiau informacijos apie „INVL 
Asset Management“ pensijų fondų investavimo strategijas rasite pensijų fondų taisyklėse, kurias kartu su fondų ataskaitomis ir apžvalgomis galite rasti 
www.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti 
su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis. Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti puslapiuose 
www.lb.lt, www.pensijusistema.lt bei www.sodra.lt.

- Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Susipažinti ir palyginti fondų mokesčius 
galite čia.

- Gyventojų pajamų mokesčio lengvata iki 2016 m. pabaigos sumokėtoms įmokoms taikoma savo, sutuoktinio ar iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų naudai 
sumokėtoms įmokoms, kurių suma kartu su kitomis GPM mažinančiomis išlaidomis neviršija 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų. Nuo 2017 m. 
sausio 1 dienos sumokėtoms įmokoms, kurioms taikoma GPM lengvata, įsigaliojo reikalavimas, kad bendra apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų 
suma, kuriai taikoma GPM lengvata, neturi viršyti 2 000 eurų. Pasinaudoti gyventojų pajamų lengvata ir susigrąžinti dalį per metus sumokėto pajamų mokesčio 
galima deklaruojant praėjusių metų pajamas. Gyventojų pajamų lengvatos dydis ir jos taikymas priklauso nuo individualių su klientu susijusių aplinkybių ir ateityje 
gali būti keičiamas.

- Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine 
pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant pensijų sąskaitoje įrašytus fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo 
įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

- Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios 
informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

https://www.invl.com/lit/lt/pensijos/invl-stabilo-iii-58
https://www.invl.com/lit/lt/pensijos/archyvas-taisykles
http://www.lb.lt/
http://www.pensijusistema.lt/
http://www.sodra.lt/
https://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai
http://www.lb.lt/pensiju_anuitetas

