
Kodėl pensijų kaupimas yra darbdaviams 
naudinga priemonė darbuotojams 
motyvuoti?

Kaip teisingai finansiškai paskatinti darbuotojus, 
įmokant įmoką į pensijų fondą? 
Tinkamai parinkta ir įtvirtinta įmoka gali sutaupyti 
darbdaviui lėšų bei atnešti didesnę piniginę grąžą 
darbuotojui. Tai svarus indėlis į darbuotojo pajamas 
pensijoje.

Duodu tiek pat, 
gauna daugiau. 

Remiantis „INVL Pensija“ užsakymu „Spinter tyrimų“ 2020 m. 
atliktu šalies gyventojų nuomonės tyrimu, net 59 % šalies 
gyventojų motyvuotų darbdavio sprendimas mokėti įmokas jų 
vardu į III pakopos pensijų fondą.

Ką Jums svarbu žinoti? Nauda darbdaviui

• Siekiant skatinti darbuotojus įmokant įmoką 
į pensijų fondą rekomenduotina tai tinkamai 
įtvirtinti darbdavio darbo užmokesčio 
apmokėjimo sistemoje, kitose taisyklėse arba 
priede prie darbuotojo darbo sutarties.

• Atsiminkite, jog visi paskatinimai, mokami 
darbuotojui, yra klasifikuojami į dvi kategorijas: 
premijas už atliktą darbą bei premijas darbdavio 
iniciatyva. 

• Tinkamai parinkta ir įtvirtinta įmoka į pensijų fondą 
gali sutaupyti lėšų darbdaviui bei atnešti didesnę 
piniginę grąžą darbuotojui. 

• Darbdavys turi užtikrinti, kad įmokomis į pensijų 
fondą nebūtų piktnaudžiaujama, todėl prieš 
pasirenkant pensijų fondą, svarbu pasidomėti, ar 
pensijų kaupimo bendrovė siūlo mechanizmus, 
kurie padėtų šią pareigą įgyvendinti. 

• Kaupimui III pensijų pakopoje yra taikomos 
mokestinės lengvatos – taip savo darbuotojui 
galima skirti 68 % daugiau.

• Lanksčios darbdavio kaupimo programos 
galima kaupimui III pakopos pensijų fonde skirti 
darbo užmokesčio padidinimo, priedų, premijų 
ar panašias lėšas arba papildomą biudžetą 
darbuotojų pensijos kaupimui.

• Pasikeitus finansinei situacijai įmokų mokėjimą 
į darbuotojo III pakopos pensijų fondą galima 
stabdyti ar keisti jų dydį.

• III pakopos įmokos LR Pelno mokesčio įstatyme 
pripažįstamos leidžiamais atskaitymais. 

www.invl.com/darbdaviui
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• Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus 
mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse 
nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu 
susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek 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. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome 
apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus).

• 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 papildomo 
savanoriško pensijų kaupimo sutarties dalis.

• 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.

• Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, 
pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama 
informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos 
turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios 
informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia 
informacija.

Daugiau informacijos:

Pasirūpinkite
savo komanda.
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