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VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
VEIKLOS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIUS
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Nr.
Vilnius

Teisės akto projekto pavadinimas: Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
projektas (toliau –projektas) (pridedama).
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Pensijų anuitetų skyriaus
vedėja Daiva Gerulytė.

Eil.
Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės
akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą atliekančio specialisto
pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos
rizikos mažinimo)

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro
išskirtinių ar nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais susijęs
teisės akto įgyvendinimas

2.

Teisės akto projekte nėra spragų
ar nuostatų, leisiančių
dviprasmiškai aiškinti ir taikyti
teisės aktą

Projektu nustatoma prašymų
dėl pensijų anuiteto įsigijimo
pateikimo,
sprendimų
dėl
pensijų anuiteto mokėjimo
priėmimo
tvarka,
pensijų
anuitetų mokėjimo tvarka ir
terminai,
pensijų
anuitetų
mokėtojo, pensijų anuitetų
gavėjų bei pensijų anuitetų
gavėjų paveldėtojų teisės ir
pareigos. Projektas nesudaro
išskirtinių ar nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais susijęs
teisės akto įgyvendinimas.
Projekte nėra spragų ar
nuostatų,
leisiančių
dviprasmiškai aiškinti ir taikyti
teisės aktą.

Teisės akto
projekto
pakeitimas,
mažinantis
korupcijos riziką,
arba teisės akto
projekto
tiesioginio
rengėjo
argumentai, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą
pildo teisės akto
projekto
tiesioginis
rengėjas

Išvada dėl teisės
akto projekto
pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą

pildo teisės akto
projekto
vertintojas

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kriterijus

Teisės akto projekte nustatyta,
kad sprendimą dėl teisių
suteikimo, apribojimų nustatymo,
sankcijų taikymo ir panašiai
priimantis subjektas atskirtas nuo
šių sprendimų teisėtumą ir
įgyvendinimą kontroliuojančio
(prižiūrinčio) subjekto
Teisės akto projekte nustatyti
subjekto įgaliojimai (teisės)
atitinka subjekto atliekamas
funkcijas (pareigas)
Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas

Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sąrašas motyvuotų
atvejų, kai priimant sprendimus
taikomos išimtys
Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų priėmimo, įforminimo
tvarka ir priimtų sprendimų
viešinimas
Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų dėl
mažareikšmiškumo priėmimo
tvarka
Jeigu pagal numatomą
reguliavimą sprendimus priima
kolegialus subjektas, teisės akto
projekte nustatyta kolegialaus
sprendimus priimančio subjekto:
9.1. konkretus narių skaičius,
užtikrinantis kolegialaus
sprendimus priimančio subjekto
veiklos objektyvumą;
9.2. jeigu narius skiria keli
subjektai, proporcinga kiekvieno
subjekto skiriamų narių dalis,
užtikrinanti tinkamą atstovavimą
valstybės interesams ir
kolegialaus sprendimus
priimančio subjekto veiklos

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės
akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą atliekančio specialisto
pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos
rizikos mažinimo)

Teisės akto
projekto
pakeitimas,
mažinantis
korupcijos riziką,
arba teisės akto
projekto
tiesioginio
rengėjo
argumentai, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą

Išvada dėl teisės
akto projekto
pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą

LR Pensijų kaupimo įstatymo
29 str. 9 p. nustatyta, kad
pensijų anuitetų mokėtojas yra
VSDF valdyba. LR Pensijų
kaupimo įstatymo 38 p.
nustatytas pensijų anuitetų
mokėtojo
priežiūros
mechanizmas.
Fondo valdybos įgaliojimai,
susiję su pensijų anuitetų
mokėjimu, grindžiami LR
Pensijų kaupimo įstatymu.
Pensijų anuiteto skyrimo tvarka
bei terminai nustatyti Pensijų
kaupimo įstatymo 33 str. ir
Projekto 13 – 17 punktuose.
Nustatytas baigtinis sprendimo
priėmimo kriterijų (atvejų)
sąrašas.
Motyvuotų atvejų, kai priimant
sprendimus taikomos išimtys
Projekte nenustatyta.

□ tenkina
□ netenkina

Projektu
įgyvendinamos
nuostatos nebus viešinamos.

□ tenkina
□ netenkina

Nereglamentuota.

□ tenkina
□ netenkina

Sprendimus priima ne
kolegialus subjektas

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kriterijus

objektyvumą ir skaidrumą;
9.3. narių skyrimo mechanizmas;
9.4. narių rotacija ir kadencijų
skaičius ir trukmė;
9.5. veiklos pobūdis laiko
atžvilgiu;
9.6. individuali narių atsakomybė
Teisės akto projekto nuostatoms
įgyvendinti numatytos
administracinės procedūros yra
būtinos, nustatyta išsami jų
taikymo tvarka

Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sąrašas motyvuotų
atvejų, kai administracinė
procedūra netaikoma
Teisės akto projektas nustato jo
nuostatoms įgyvendinti numatytų
administracinių procedūrų ir
sprendimo priėmimo konkrečius
terminus
Teisės akto projektas nustato
motyvuotas terminų sustabdymo
ir pratęsimo galimybes
Teisės akto projektas nustato
administracinių procedūrų
viešinimo tvarką
Teisės akto projektas nustato
kontrolės (priežiūros) procedūrą
ir aiškius jos atlikimo kriterijus
(atvejus, dažnį, fiksavimą,
kontrolės rezultatų viešinimą ir
panašiai)

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės
akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą atliekančio specialisto
pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos
rizikos mažinimo)

Teisės akto
projekto
pakeitimas,
mažinantis
korupcijos riziką,
arba teisės akto
projekto
tiesioginio
rengėjo
argumentai, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą

Išvada dėl teisės
akto projekto
pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą

Projekto
nuostatoms
įgyvendinti
administracinės
procedūros numatytos Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo
Valstybinio
socialinio draudimo fondo
administravimo
įstaigose
taisyklėse, patvirtintose Fondo
valdybos direktoriaus 2014 m.
rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V555 „Dėl Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
administravimo
įstaigose
taisyklių patvirtinimo“ (toliau Taisyklės).
Nereglamentuota. Tai nesudaro
prielaidos korupcijai
pasireikšti.

□ tenkina
□ netenkina

Projekto
nuostatoms
įgyvendinti
administracinių
procedūrų
ir
sprendimo
priėmimo konkretūs terminai
nustatyti Taisyklėse.
Projektu nereglamentuojama
motyvuotų terminų sustabdymo
ir pratęsimo galimybių. Tai
nesudaro prielaidos korupcijai
pasireikšti.
Administracinių
procedūrų
viešinimo tvarką reglamentuoja
Taisyklės.
Teisės akto projektas nenustato
kontrolės
(priežiūros)
procedūros.

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina

□ tenkina
□ netenkina
□ tenkina
□ netenkina
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Eil.
Nr.

Kriterijus

16.

Teisės akto projekte nustatytos
kontrolės (priežiūros) skaidrumo
ir objektyvumo užtikrinimo
priemonės

17.

Teisės akto projekte nustatyta
subjektų, su kuriais susijęs teisės
akto projekto nuostatų
įgyvendinimas, atsakomybės
rūšis (tarnybinė, administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)
Teisės aktų projekte numatytas
baigtinis sąrašas kriterijų, pagal
kuriuos skiriama nuobauda
(sankcija) už teisės akto projekte
nustatytų nurodymų nevykdymą,
ir nustatyta aiški jos skyrimo
procedūra
Kiti svarbūs kriterijai

18.

19.

Teisės akto
projekto
tiesioginis
rengėjas:

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės
akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos,
pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba
pateikiamos antikorupcinį teisės akto
projekto vertinimą atliekančio specialisto
pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos
rizikos mažinimo)

Teisės akto
projekto
pakeitimas,
mažinantis
korupcijos riziką,
arba teisės akto
projekto
tiesioginio
rengėjo
argumentai, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą

Išvada dėl teisės
akto projekto
pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į
pastabą

Teisės
akto
projekte
nenustatytos
kontrolės
(priežiūros)
skaidrumo
ir
objektyvumo
užtikrinimo
priemonės.
Atsakomybę nustato kiti teisės
aktai

□ tenkina
□ netenkina

Teisės akto projekte nėra
numatyta nuobaudų skyrimo
procedūra, nes tai nėra šio
teisės
akto
reguliavimo
dalykas. Tai
nesudaro
prielaidos korupcijai pasireikšti

□ tenkina
□ netenkina

Nereglamentuota

□ tenkina
□ netenkina

Pensijų anuitetų
skyriaus vedėja Daiva
Gerulytė

Teisės akto
projekto
vertintojas:

□ tenkina
□ netenkina

Veiklos stebėsenos ir kontrolės
skyriaus patarėja Diana
Stankevičienė

––––––––––––––––––––

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2020 m. birţelio 3 d.
įsakymu Nr. V-235
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
direktoriaus 2021 m. ____________ __ d.
įsakymo Nr. V-____ redakcija)
PENSIJŲ ANUITETŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų
dėl pensijų anuiteto įsigijimo pateikimo, sprendimų dėl pensijų anuiteto mokėjimo priėmimo tvarką,
pensijų anuitetų mokėjimo tvarką ir terminus, pensijų anuitetų mokėtojo, pensijų anuitetų gavėjų bei
pensijų anuitetų gavėjų paveldėtojų teises ir pareigas.
2. Pensijų anuitetai skiriami ir mokami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pensijų
kaupimo įstatymu (toliau– Pensijų kaupimo įstatymas) ir šiuo Aprašu.
3. Apraše naudojamos sąvokos:
3.1. Pensijų anuitetų mokėtojas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDF valdyba), kuri Pensijų kaupimo įstatyme ir
šiame Apraše nustatyta tvarka skiria (priima sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo) ir moka
pensijų anuitetą pensijų anuiteto gavėjui.
3.2. Pensijų anuiteto gavėjas – II pakopos pensijų fondo dalyvis (toliau – dalyvis), Pensijų
kaupimo įstatymo pagrindais ir Aprašo nustatyta tvarka įsigijęs pensijų anuitetą.
3.3. Vienkartinė įmoka – dalyvio vardu pensijų fonde sukaupta suma arba jos dalis, skirta
apmokėti pensijų anuiteto įsigijimą, lėšas pervedant į Pensijų anuitetų fondą, valdomą pensijų
anuitetų mokėtojo.
3.4. Pensijų anuiteto skyrimo diena – diena, kurią pensijų kaupimo bendrovėje buvo
gautas dalyvio prašymas dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo.
4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėţtos Pensijų kaupimo
įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.
II SKYRIUS
PENSIJŲ ANUITETŲ RŪŠYS
5. Dalyvis, turintis teisę įsigyti pensijų anuitetą, vadovaujantis Pensijų kaupimo įstatymu,
gali įsigyti vieną išpensijų anuitetą. Pensijų anuitetų rūšys ir pagrindinės jų savybės yra šios:
5.1. standartinis pensijų anuitetas:
5.1.1. mokamas uţ kalendorinius mėnesius, išskyrus pirmąją standartinio pensijų anuiteto
išmoką (pirmoji išmoka yra mokama proporcingai uţ dienų skaičių nuo Pensijų anuiteto skyrimo
dienos iki to kalendorinio mėnesio paskutinės dienos imtinai);
5.1.2.mokamas imtinai iki pensijų anuiteto gavėjo mirties datos kalendorinio mėnesio;
5.1.3. nėra paveldimas, išskyrus pensijų anuiteto gavėjui iki jo mirties datos kalendorinio
mėnesio priskaičiuotų, bet neišmokėtų, pensijų anuiteto išmokų sumą;
5.2. standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu:
5.2.1. mokamas uţ kalendorinius mėnesius, išskyrus pirmąją standartinio pensijų anuiteto su

garantuojamu laikotarpiu išmoką (pirmoji išmoka yra mokama proporcingai uţ dienų skaičių nuo
Pensijų anuiteto skyrimo dienos iki to kalendorinio mėnesio paskutinės dienos imtinai);
5.2.2. garantuojamas mokėjimo laikotarpis yra imtinai iki kalendorinio mėnesio, kai pensijų
anuiteto gavėjui sukanka 80 metų;
5.2.3. mokamas imtinai iki pensijų anuiteto gavėjo mirties datos kalendorinio mėnesio;
5.2.4. yra paveldimas, jei:
5.2.4.1. pensijų anuiteto gavėjas miršta (paskelbiamas mirusiu) nesibaigus sprendime dėl
pensijų anuiteto mokėjimo numatytam garantuojamam mokėjimo laikotarpiui paveldėtojams
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka išmokama Pensijų kaupimo įstatymo 29
straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta vienkartinė išmoka, apskaičiuojama Aprašo IX skyriuje
nustatyta tvarka, bei pensijų anuiteto gavėjui iki jo mirties datos kalendorinio mėnesio
priskaičiuotų, bet neišmokėtų, pensijų anuiteto išmokų suma;
5.2.4.2. pensijų anuiteto gavėjas miršta (paskelbiamas mirusiu) pasibaigus garantuojamam
mokėjimo laikotarpiui, paveldėtojams išmokama pensijų anuiteto gavėjui iki jo mirties datos
kalendorinio mėnesio priskaičiuotų, bet neišmokėtų, pensijų anuiteto išmokų suma;
5.3. Atidėtasis pensijų anuitetas:
5.3.1. mokamas uţ kalendorinius mėnesius, nuo kalendorinio mėnesio, kai pensijų anuiteto
gavėjui sukanka 85 metai;
5.3.2. mokamas imtinai iki pensijų anuiteto gavėjo mirties datos kalendorinio mėnesio;
5.3.3. nėra paveldimas, išskyrus pensijų anuiteto gavėjui iki jo mirties datos kalendorinio
mėnesio priskaičiuotų, bet neišmokėtų pensijų anuiteto išmokų sumą.
III SKYRIUS
PRAŠYMAS DĖL PENSIJŲ ANUITETO ĮSIGIJIMO
6. Dalyvis dėl pensijų anuiteto įsigijimo kreipiasi į pensijų anuitetų mokėtoją.
7. Pensijų anuitetų mokėtojas ţodţiu, o dalyviui pateikus prašymą Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose
taisyklėse, patvirtintose VSDF valdybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-555
„Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka – raštu per 20 darbo dienų,
pateikia informaciją apie kiekvieną siūlomą pensijų anuitetą, nurodytą Aprašo II skyriuje, ir
orientacinį kiekvieno pensijų anuiteto dydį. Informacija apie siūlomas pensijų anuiteto rūšis,
skyrimo ir mokėjimo sąlygas, kita svarbi informacija taip pat skelbiama www.sodra.lt.
Orientacinius pensijų anuitetų dydţius pagal kiekvieną pensijų anuiteto rūšį dalyvis gali
paskaičiuoti ir pats, pasinaudojęs www.sodra.lt skelbiama pensijų anuitetų skaičiuokle.
8. Dalyvis, pasirinkęs vieną iš siūlomų pensijų anuitetų, pateikia pensijų anuitetų mokėtojo
nustatytos formos prašymą dėl pensijų anuiteto įsigijimo (toliau – Prašymas; jo forma yra pateikta
Aprašo 1 priede). Prašymą tiesiogiai pensijų anuitetų mokėtojui galima pateikti:
8.1. bet kurios Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau –
VSDF administravimo įstaiga) klientų priimamajame;
8.2. per Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (toliau – EGAS) naudotojo sritį
(gyventojai.sodra.lt);
8.3. siunčiant kitomis, nei nurodyta Aprašo 8.2 papunktyje, elektroninėmis ryšio
priemonėmis. Šiuo atveju Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu kvalifikuotu parašu;
8.4. siunčiant paštu. Tokiu atveju turi būti pridėta notaro, seniūnijos aptarnaujamos
teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta prašymą
teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
9. Pensijų anuitetų mokėtojas jo tiesiogiai gautą dalyvio Prašymą uţregistruoja Lietuvos
Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registre (toliau Dalyvių ir sutarčių registras).

10. Dalyvis turi teisę Aprašo 7 punkte nurodytą informaciją gauti ir Aprašo 8 punkte
nurodytą Prašymą pateikti per pensijų kaupimo bendrovę.
11. Jeigu Prašymas pateikiamas per pensijų kaupimo bendrovę, ji informaciją apie gautą
dalyvio Prašymą per 3 darbo dienas pateikia pensijų anuitetų mokėtojui su ja pasirašytos duomenų
teikimo ir pensijų įmokų pervedimo sutarties nustatyta informacijos pateikimo tvarka. Pensijų
anuitetų mokėtojas gautą Prašymo informaciją įregistruoja Dalyvių ir sutarčių registre. Pensijų
kaupimo bendrovė saugo gautą dalyvio Prašymą originalą arba perduoda jį saugoti pensijų anuitetų
mokėtojui su juo suderinta tvarka.

IV SKYRIUS
SPRENDIMAS DĖL PENSIJŲ ANUITETO MOKĖJIMO
12. Pensijų anuiteto skyrimo tvarka bei terminai nustatyti Pensijų kaupimo įstatymo 33
straipsnyje ir šio Aprašo 13 – 17 punktuose.
13. Pensijų anuitetas skiriamas pensijų anuitetų mokėtojo sprendimu dėl pensijų anuiteto
mokėjimo (toliau – Sprendimas; jo pavyzdys pateiktas Aprašo 3 priede).
14. Pensijų anuitetų mokėtojas per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią pensijų anuiteto
mokėtojas Pensijų kaupimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka gavo informaciją apie
dalyvio ir pensijų kaupimo bendrovės sudarytą pensijų išmokos sutartį, Prašymo pagrindu priima
Sprendimą, jį uţregistruoja Dalyvių ir sutarčių registre ir pateikia (išsiunčia) pensijų anuiteto
gavėjui į EGAS Naudotojo sritį (gyventojai.sodra.lt). Jei pensijų anuiteto gavėjas raštu paprašo,
Sprendimo nuorašas išsiunčiamas jam per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant
pašto tinklą, informacinę sistemą arba elektroniniu paštu.
15. Sprendime nurodoma informacija:
15.1. Prašyme nurodyta pensijų anuiteto rūšis;
15.2. pensijų anuitetų mokėtojui pervestina vienkartinės įmokos suma;
15.3. pensijų anuiteto dydis;
15.4. pensijų anuiteto mokėjimo periodiškumas;
15.5. Prašyme nurodyta asmeninė sąskaita, į kurią turi būti pervedamos pensijų anuiteto
išmokos;
15.6. data, nuo kurios mokamas pensijų anuitetas;
15.7. garantuojamo mokėjimo laikotarpio pabaigos data (nurodoma, jei Prašyme yra
pasirinktas standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu);
15.8. informacija apie pensijų anuiteto gavėjo teisę vienašališkai atsisakyti įsigyti pensijų
anuitetą.
16. Pensijų anuitetų mokėtojas Sprendimą gali motyvuotai pakeisti, priimdamas:
16.1. Sprendimo pakeitimo sprendimą (toliau – Pakeitimo sprendimas; jo pavyzdys pateiktas
Aprašo 5 priede), jei daromi Sprendimo pakeitimai iš esmės nepakeičia pensijų anuiteto gavėjui
Sprendimu nustatytų teisių ir (ar) pareigų (pavyzdţiui, nurodoma kita sąskaita kredito, mokėjimo ar
elektroninių pinigų įstaigoje, tikslinami asmens duomenys ir panašiai) arba pensijų anuitetų
mokėtojo sprendimu pensijų anuiteto dydis yra didinamas dėl Pensijų anuitetų fondo uţdirbto pelno
paskirstymo ar dėl pensijų kaupimo bendrovės klaidos, nurodant vienkartinės įmokos dydį;
16.2. sprendimą dėl Sprendimo (įskaitant jo Pakeitimo sprendimo(-ų), jei toks (tokie) buvo
priimtas(-i)) pripaţinimo netekusiu galios (šio sprendimo pavyzdys yra pateiktas Aprašo 4 priede),
kai reikia pakeisti esmines Sprendimo nuostatas (pensijų anuiteto rūšį, pensijų anuiteto dydį,
vienkartinės įmokos dydį), dėl kurių sumaţėja pensijų anuiteto išmokos dydis ir (ar) keičiasi kitos
mokėjimo sąlygos. Šiuo atveju, pripaţinus Sprendimą netekusiu galios, jei asmuo turi teisę gauti
pensijų anuitetą ir teisės aktų nustatyta tvarka nėra atsisakęs įsigyti pensijų anuitetą, pensijų anuitetų
mokėtojas priima naują Sprendimą.
17. Pensijų anuitetų mokėtojas pensijų anuiteto gavėjui šiame skyriuje nurodytus
sprendimus pateikia (išsiunčia) Aprašo 14 punkte numatytu būdu:

17.1. Sprendimą – per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią Pensijų kaupimo įstatymo 30
straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka gaunama informacija apie dalyvio sudarytą pensijų išmokos
sutartį. Jei yra priimamas naujas Sprendimas po ankstesnio Sprendimo pripaţinimo netekusiu
galios, naujas Sprendimas pensijų anuiteto gavėjui pateikiamas (išsiunčiamas) Aprašo 17.2
papunktyje nustatyta tvarka;
17.2. Aprašo 16 punkte nurodytus sprendimus – per 3 darbo dienas nuo atitinkamo
sprendimo priėmimo dienos, išskyrus Aprašo 25 punkte numatytą atvejį.
V SKYRIUS
PENSIJŲ ANUITETO DYDIS
18. Dalyviui mokėtino pensijų anuiteto dydis apskaičiuojamas, vadovaujantis pensijų
anuitetų mokėtojo patvirtinta pensijų anuiteto dydţio apskaičiavimo metodika pagal kiekvieną
pensijų anuiteto rūšį (toliau – Metodika) ir pensijų anuitetų mokėtojo Sprendime nurodomas,
vadovaujantis šiuo Aprašu.
19. Pensijų anuitetas apskaičiuojamas ir išmokamas tik eurais.
VI SKYRIUS
PELNO DALIES PASKIRSTYMAS
20. Pensijų anuiteto gavėjas, kurio atţvilgiu pensijų anuitetų mokėtojas priėmė Sprendimą ir
kuriam yra mokamas pensijų anuitetas arba bus mokamas, sukakus 85 metų amţiui, atidėtasis
pensijų anuitetas, turi teisę gauti Pensijų anuitetų fondo, kurį valdo pensijų anuitetų mokėtojas,
pelno dalį. Pelno dalies paskirstymo tvarką nustato pensijų anuitetų mokėtojas.
VII SKYRIUS
TEISĖ ATSISAKYTI ĮSIGYTI PENSIJŲ ANUITETĄ
21. Pensijų anuiteto gavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą,
pateikdamas pensijų anuitetų mokėtojui jo nustatytos formos prašymą dėl atsisakymo įsigyti pensijų
anuitetą (toliau – Atsisakymas, jo forma pateikta Aprašo 2 priede). Atsisakymas gali būti
pateikiamas Aprašo 8 punkte nustatytais būdais. Atsisakymas sukelia pasekmes tik tuo atveju, jei
pensijų anuitetų mokėtojas jį gauna per 10 darbo dienų nuo dienos, kai pensijų anuitetų mokėtojas
šio Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka pateikė (išsiuntė) pensijų anuiteto gavėjui Sprendimą.
22. Pensijų anuitetų mokėtojas gautą pensijų anuiteto gavėjo vienašališką Atsisakymą
uţregistruoja Dalyvių ir sutarčių registre.
23. Jei Atsisakymas buvo gautas vėliau nei per 10 darbo dienų nuo dienos, kai pensijų
anuiteto gavėjui buvo pateiktas (išsiųstas) Sprendimas, pensijų anuitetų mokėtojas per 3 darbo
dienas nuo Atsisakymo gavimo dienos pensijų anuiteto gavėjui į EGAS Naudotojo sritį
(gyventojai.sodra.lt) pateikia motyvuotą pranešimą dėl Atsisakymo netenkinimo.
24. Jeigu pensijų anuitetų mokėtojas per 10 darbo dienų nuo dienos, kai pensijų anuiteto
gavėjui šio Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka pateikiamas (išsiunčiamas) Sprendimas, negauna
pensijų anuiteto gavėjo Atsisakymo, laikoma, kad pensijų anuiteto gavėjas nepasinaudojo teise
vienašališkai atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą.
25. Pensijų anuitetų mokėtojas Atsisakymo pagrindu priima sprendimą dėl Sprendimo (ir jo
Pakeitimo sprendimo (-ų), jei toks (tokie) buvo priimtas (-i) pripaţinimo netekusiu galios ir pateikia
(išsiunčia) jį pensijų anuiteto gavėjui per 3 darbo dienas nuo Atsisakymo gavimo dienos Aprašo 14
punkte nustatytu būdu.
26. Pensijų anuiteto gavėjui vienašališkai per nustatytą terminą atsisakius įsigyti pensijų
anuitetą, pensijų anuitetų mokėtojui neatsiranda pareigų, susijusių su jo priimto Sprendimo
vykdymu.
27. Pensijų anuitetų mokėtojas per 3 darbo dienas nuo teisės vienašališkai atsisakyti įsigyti

pensijų anuitetą termino pabaigos praneša pensijų kaupimo bendrovei su ja pasirašytos duomenų
teikimo ir pensijų įmokų pervedimos sutarties nustatyta informacijos pateikimo tvarka apie dalyvio
neatsisakymą įsigyti pensijų anuitetą.
28. Pensijų anuiteto mokėtojui Aprašo 16.2 numatytu atveju priėmus naują Sprendimą,
pensijų anuiteto gavėjas įgyja teisę atsisakyti pensijų anuiteto per 10 darbo dienų nuo naujo
Sprendimo pateikimo (išsiuntimo) jam dienos šiame skyriuje nustatyta tvarka.
29. Pensijų anuitetų mokėtojui priėmus ir pateikus (išsiuntus) pensijų anuiteto gavėjui
Pakeitimo sprendimą, pensijų anuiteto gavėjas neįgyja teisės vienašališkai atsisakyti įsigyti pensijų
anuitetą per 10 darbo dienų nuo Pakeitimo sprendimo pateikimo (išsiuntimo) pensijų anuiteto
gavėjui dienos.
Pensijų anuiteto gavėjo teisė vienašališkai atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą per 10 darbo
dienų nuo Sprendimo pateikimo (išsiuntimo) pensijų anuiteto gavėjui dienos nenutrūksta, pensijų
anuitetų mokėtojui šiuo laikotarpiu priėmus ir pateikus (išsiuntus) pensijų anuiteto gavėjui
Pakeitimo sprendimą.
VIII SKYRIUS
PENSIJŲ ANUITETO MOKĖJIMAS
30. Pensijų anuiteto mokėjimo tvarka bei terminai nustatyti Pensijų kaupimo įstatymo 33
straipsnyje ir šio Aprašo 5 ir 31– 43 punktuose.
31. Pensijų anuitetas apmokamas vienkartine įmoka iš dalyvio vardu pensijų fonde sukaupto
pensijų turto. Šią įmoką į pensijų anuitetų mokėtojo valdomą Pensijų anuitetų fondą perveda pensijų
kaupimo bendrovė su dalyviu sudarytos pensijų išmokos sutarties pagrindu, jeigu dalyvis
nepasinaudoja Pensijų kaupimo įstatymo 33 straipsnio 8 dalyje ir Aprašo 21 punkte numatyta teise
vienašališkai atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą.
32. Standartinis pensijų anuitetas ir standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo
laikotarpiu pradedamas mokėti nuo pensijų anuiteto skyrimo dienos.
33. Standartinis pensijų anuitetas ir standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo
laikotarpiu pradedami išmokėti pensijų anuitetų mokėtojui gavus vienkartinę įmoką.
Jei terminas iki artimiausios Sprendime nurodytos kalendorinio mėnesio dienos, kurią turėtų
būti mokama standartinio pensijų anuiteto ar standartinio pensijų anuiteto su garantuojamu
mokėjimo laikotarpiu išmoka, yra trumpesnis nei 9 darbo dienos nuo atitinkamo Sprendimo
atsisakymo termino pabaigos, pirmoji pensijų anuiteto išmoka gali būti išmokama kitą kalendorinį
mėnesį nei buvo paskirtas standartinis pensijų anuitetas arba standartinis pensijų anuitetas su
garantuojamu mokėjimo laikotarpiu, ir kartu yra išmokamos visos nuo skyrimo dienos neišmokėtos
pensijų anuiteto išmokos.
34. Atidėtasis pensijų anuitetas pradedamas mokėti tą kalendorinį mėnesį, kurį pensijų
anuiteto gavėjui sukanka 85 metai.
35. Pensijų anuiteto išmokos išmokamos kas mėnesį uţ einamąjį kalendorinį mėnesį nuo 17
iki 26 dienos, išskyrus Aprašo 33 punkto antroje pastraipoje numatytą atvejį.
36. Pensijų anuitetas pervedamas į Prašyme nurodytą asmeninę pensijų anuiteto gavėjo
sąskaitą kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje.
37. Pensijų anuitetų mokėjimas stabdomas ir pensijų anuitetai nemokami, jeigu pensijų
anuiteto gavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra pripaţintas neţinia kur esančiu arba gaunami
duomenys apie aplinkybes, sudarančias pagrindą nuspręsti, kad pensijų anuiteto gavėjas prarado
teisę gauti pensijų anuiteto išmokas (mirė, neįvykdė Aprašo 38 punkto reikalavimų ir pan.). Tokiu
atveju pensijų anuitetų mokėtojo sprendimu pensijų anuiteto mokėjimas sustabdomas nuo mėnesio,
einančio po to mėnesio, kurį atsirado šiame punkte nurodytos aplinkybės, pirmos dienos. Išnykus
šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu pensijų anuiteto gavėjo teisė gauti pensijų anuitetą yra
išlikusi, pensijų anuitetų mokėtojo sprendimu pensijų anuiteto mokėjimas pratęsiamas nuo jo
mokėjimo sustabdymo dienos. Jeigu paaiškėja, kad pensijų anuiteto gavėjas, kuriam pensijų
anuiteto mokėjimas buvo sustabdytas, yra miręs (paskelbtas mirusiu), mirusiam (paskelbtam

mirusiu) pensijų anuiteto gavėjui iki mirties priklausiusios, bet neišmokėtos pensijų anuiteto
išmokos išmokamos mirusio (paskelbto mirusiu) pensijų anuiteto gavėjo paveldėtojams Civilinio
kodekso nustatyta tvarka.
38. Pensijų anuiteto gavėjas, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatymo nustatyta tvarka deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos, iki kiekvienų metų pabaigos
VSDF administravimo įstaigai privalo atsiųsti (pateikti) dokumentą, patvirtinantį, kad jis gyvena
uţsienio valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje. Dokumentas turi būti išduotas
(dokumento kopija patvirtinta) ne anksčiau kaip einamųjų metų spalio 1 dieną. Nepateikus šio
dokumento iki kiekvienų metų gruodţio 31 dienos, pensijų anuitetų mokėtojo sprendimu pensijų
anuiteto mokėjimas sustabdomas nuo kitų metų sausio 1 dienos, o šį dokumentą pateikus, pensijų
anuitetų mokėtojo sprendimu pensijų anuiteto mokėjimas atnaujinamas nuo mokėjimo sustabdymo
dienos. Jeigu VSDF administravimo įstaigos duomenis apie tai, kad asmuo gyvena uţsienio
valstybėje arba kad yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, iš kitos valstybės kompetentingos įstaigos
gauna tiesiogiai (arba asmuo atvyksta į VSDF administravimo įstaigą ir pateikia galiojantį asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą), ji privalo informuoti pensijų anuiteto gavėją, kad jam nereikia
pateikti dokumento, jog jis gyvena uţsienio valstybėje arba kad gyvas ir yra tam tikroje vietovėje.
39. Pensijų anuiteto mokėjimas nutraukiamas pensijų anuitetų mokėtojo sprendimu, įskaitant
atvejus, kai:
39.1. pensijų anuiteto gavėjas miršta per 10 darbo dienų nuo Sprendimo pateikimo
(išsiuntimo) pensijų anuiteto gavėjui dienos;
39.2. atidėtąjį pensijų anuitetą įsigijęs asmuo miršta iki kalendorinio mėnesio, kai jam būtų
sukakę 85 metai.
40. Pensijų anuiteto mokėtojas sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo sustabdymo,
atnaujinimo ar nutraukimo per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos pateikia
pensijų anuiteto gavėjui Aprašo 14 punkte nustatytu būdu.
41. Pensijų anuiteto gavėjui mirus (jį paskelbus mirusiu), pensijos anuiteto gavėjo
paveldėtojai turi teisę pateikti prašymą pensijų anuiteto mokėtojui dėl Aprašo 42 punkte nurodytų
sumų pervedimo (išmokėjimo) į jų asmenines sąskaitas kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų
įstaigoje. Kartu su prašymu turi būti pateikiamas paveldėjimo teisės liudijimas ar (ir) nuosavybės
teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimas arba šių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų
nustatyta tvarka ar pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei dokumentų kopijos buvo
patvirtintos pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu, pareiškėjas, pensijų anuitetų mokėtojui
raštu pareikalavus, privalo pateikti atitinkamų dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas
dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar uţsienio valstybės institucijos, notaro ar kito
asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo
uţsienio valstybės pareigūno, per institucijos, įstaigos ar tarnybos nustatytą terminą, kuris negali
būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos.
42. Pensijų anuitetų mokėtojas pagal pensijų anuiteto gavėjo paveldėtojų prašymą, nurodytą
Aprašo 41 punkte, į asmenines paveldėtojų sąskaitas kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų
įstaigoje perveda (išmoka):
42.1. pensijų anuiteto gavėjui iki mirties priskaičiuotų, bet neišmokėtų pensijų anuiteto
išmokų sumą;
42.2. vienkartinę išmoką, nurodytą Aprašo 44 punkte (standartinio pensijų anuiteto su
garantuojamu mokėjimo laikotarpiu atveju);
42.3. pensijų anuiteto gavėjo sukauptą pensijų turtą, vadovaujantis Pensijų kaupimo
įstatymo 30 straipsnio 8 dalimi (tais atvejais, kai pensijų kaupimo bendrovė pensijų anuitetų
mokėtojui perveda pensijų anuiteto gavėjo sukauptą pensijų turtą, skirtą įsigyti pensijų anuitetą,
pensijų anuiteto gavėjas miršta nesibaigus 10 darbo dienų terminui atsisakyti įsigyti pensijų
anuitetą).
43. Pensijų anuiteto dalis, kurią pensijų anuiteto gavėjas, gyvenantis socialinės globos
įstaigoje, turi sumokėti uţ jam teikiamas socialines paslaugas, jeigu yra asmens (jo teisėto atstovo)
rašytinis sutikimas (prašymas), pervedama į socialinės globos įstaigos sąskaitą kredito, mokėjimo ar

elektroninių pinigų įstaigoje. Ši dalis negali viršyti 80 procentų viso pensijų anuiteto dydţio.
Asmuo, gyvenantis socialinės globos įstaigoje, pateikia pensijų anuitetų mokėtojui sutikimą
(prašymą) pervesti pensijų anuiteto dalį į socialinės globos įstaigos sąskaitą kredito, mokėjimo ar
elektroninių pinigų įstaigoje tokiu pat būdu, kaip numatyta Aprašo 8 punkte Prašymo pateikimui.
IX SKYRIUS
VIENKARTINĖS IŠMOKOS PAVELDĖTOJAMS APSKAIČIAVIMAS
44. Standartinio pensijų anuiteto su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu gavėjui mirus
(paskelbus jį mirusiu) nesibaigus garantuojamam mokėjimo laikotarpiui, paveldėtojams išmokama
neišmokėtų pensijų anuiteto išmokų uţ likusį garantuojamą mokėjimo laikotarpį sumos dabartinė
vertė (toliau – vienkartinė išmoka).
45. Vienkartinės išmokos dydţio apskaičiavimas:
Vienkartinės išmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę
, kur
R – garantuotas pensijų anuiteto dydis (mėnesio),
k – pilnų kalendorinių mėnesių skaičius, skaičiuojant nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio
uţ kurį pensijų anuiteto gavėjui paskutinį kartą priskaičiuota pensijų anuiteto išmoka, iki mėnesio,
kurį pensijų anuiteto gavėjui būtų suėję 80 metų (imtinai),
d (dm) – metinė (vieno mėnesio) diskonto norma, ekvivalenti naudojamai metinei (vieno
mėnesio) palūkanų normai i (im). Diskontas šiame kontekste suprantamas kaip palūkanos mokamos
laikotarpio (metų, mėnesio) pradţioje.
v (vm) – vienerių metų (vieno mėnesio) diskonto daugiklis. Diskonto daugiklis parodo, kokią
pinigų sumą reikia investuoti šiandien, kad taikant i (im) palūkanų normą, po vienerių metų (vieno
mėnesio) sukaupta suma būtų lygi 1.
i (im) – metinė (vieno mėnesio) palūkanų norma, kuri buvo naudojama pensijų anuiteto
dydţiui apskaičiuoti mirusiam pensijų anuiteto gavėjui.

X SKYRIUS
PENSIJŲ ANUITETŲ MOKĖTOJO SPRENDIMŲ, VEIKSMŲ IR NEVEIKIMO
APSKUNDIMAS
46. Pensijų anuitetų mokėtojo sprendimai ir veiksmai (neveikimas) šiame Apraše numatytais
klausimais gali būti skundţiami:
46.1. Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio
administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka;
46.2. teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;
46.3. Lietuvos bankui Lietuvos banko įstatymo nustatyta tvarka.
_____________________________

Pensijų anuitetų skyrimo
ir mokėjimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo dėl pensijų anuiteto įsigijimo forma)
Vardas
Pavardė
Asmens kodas (jei nesuteiktas – gimimo data)
Telefono Nr.
El. pašto
adresas
Gyvenamosios vietos adresas

+

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
PRAŠYMAS
DĖL PENSIJŲ ANUITETO ĮSIGIJIMO
-

2 0

-

Nr.
PRAŠAU MAN LEISTI ĮSIGYTI:
Ţymėjimo pavyzdys
standartinį pensijų anuitetą
standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu
(garantuojamas mokėjimo laikotarpis iki 80 m.)
atidėtąjį pensijų anuitetą
(pensijų anuiteto išmokų pradţia – nuo 85 m. amţiaus)
PENSIJŲ ANUITETO IŠMOKAS PRAŠAU:
pervesti į mano asmeninę sąskaitą kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje
Lietuvoje. Nurodau sąskaitos numerį (20 simbolių):
Sąskaitos numeris

L T

pervesti į mano asmeninę sąskaitą uţsienio valstybėje1 įregistruotoje kredito, mokėjimo ar
elektroninių pinigų įstaigoje (filiale);
Nurodau:
tarptautinį (IBAN) sąskaitos numerį (iki 34 simbolių kartu su dviţenkliu valstybės kodu):

kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigos uţsienyje SWIFT (BIC) kodą ____________;
Ţinau, kad sprendimas dėl pensijų anuiteto mokėjimo bus atsiųstas į mano asmeninę
Gyventojo paskyrą adresu gyventojai.sodra.lt, o sprendimo nuorašą taip pat galėsiu atsiimti atvykęs
(-usi) į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos klientų priimamąjį.
Esu informuotas, (-a), kad turiu teisę vienašališkai atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą, apie tai
raštu pranešęs (-usi) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – VSDF valdyba) per 10 darbo dienų nuo dienos, kai VSDF valdyba man
pateiks (išsiųs) sprendimą dėl pensijų anuiteto mokėjimo.
VSDF valdyba, per 10 darbo dienų nuo dienos, kai man pateiks (išsiųs) sprendimą dėl
pensijų anuiteto mokėjimo, negavusi mano atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą, laikys, kad aš
nepasinaudojau teise vienašališkai atsisakyti įsigyti pensijų anuitetą.
Su pasirinkto pensijų anuiteto sąlygomis, skyrimo ir mokėjimo tvarka susipaţinau.

(Asmens parašas)

1

(vardas ir pavardė)
_______________________

Pensijų anuiteto išmokos gali būti pervedamos į sąskaitą valstybėje, priklausančioje elektroninių mokėjimų eurais erdvei (SEPA), t. y. Europos
Sąjungos valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, San Marine, Monake ir Andoroje.

Pensijų anuitetų skyrimo
ir mokėjimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Prašymo dėl atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą forma)
Vardas
Pavardė
Asmens kodas (jei nesuteiktas – gimimo data)
Telefono Nr.
El. pašto
adresas
Gyvenamosios vietos adresas

+

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
PRAŠYMAS
DĖL ATSISAKYMO ĮSIGYTI PENSIJŲ ANUITETĄ
-

2 0

-

Nr.
Atsisakau įsigyti pensijų anuitetą.
Ţinau, kad šiuo prašymu vienašališkai atsisakęs (-iusi) įsigyti pensijų anuitetą, kartu
vienašališkai atsisakau ir pensijų išmokos sutarties, sudarytos su pensijų kaupimo bendrove, bei
toliau tęsiu dalyvavimą pensijų kaupime tol, kol dalyvavimas baigsis Lietuvos Respublikos pensijų
kaupimo įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
Esu informuotas (-a), kad, pateikus šį prašymą, dėl pensijų išmokos sutarties nutraukimo ir
dalyvavimo pensijų kaupime tęsimo papildomai kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pensijų kaupimo bendrovę nereikia.

(Asmens parašas)

(vardas ir pavardė)
_______________________

Pensijų anuitetų skyrimo
ir mokėjimo tvarkos aprašo
3 priedas
(Sprendimo dėl pensijų anuiteto mokėjimo pavyzdys)
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
Biudţetinė įstaiga, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308, Vilnius, Lietuva
el.p. info@sodra.lt, informacija telefonu 1883
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191683350

SPRENDIMAS
DĖL PENSIJŲ ANUITETO MOKĖJIMO
____ m. ____________ mėn. ___d. Nr. ________________
Vilnius
Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo (toliau – PKĮ) 29
straipsnio 2 dalies (priklausomai nuo pasirinkto pensijų anuiteto įrašoma „1“ arba „2“) punktu, 5
dalimi, 33 straipsnio 2, 4, 9 („ir 10“, jei tai ne atidėtasis pensijų anuitetas) dalimis, Pensijų anuitetų
skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo1....... punktais, Pensijų anuiteto dydţio apskaičiavimo
metodika2 ir (įrašomas pensijų anuiteto gavėjo vardas (-ai) ir pavardė) ____ m. ____________
mėn. __ d. prašymu dėl pensijų anuiteto įsigijimo (prašymo registracijos (įrašoma „Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ arba
konkrečios pensijų kaupimo bendrovės pavadinimas) duomenys: (įrašoma prašymo registracijos
data ir numeris)) ir įvertinęs (-usi) įsigyjamam pensijų anuitetui apmokėti skirtos vienkartinės
............ EUR įmokos dydį, n u s p r e n d ţ i u (įrašomas pensijų anuiteto gavėjo vardas (-ai) ir
pavardė), gim. ____ m. ________________ d., skirti ir mokėti pensijų anuitetą:
1. pensijų anuiteto rūšis – (įrašoma atitinkamai: „standartinis“; „standartinis su
garantuojamu mokėjimo laikotarpiu“ arba „atidėtasis“);
2. pensijų anuiteto dydis3 – (įrašoma suma) EUR;
3. pensijų anuiteto mokėjimo periodiškumas – kas mėnesį4 uţ einamąjį kalendorinį mėnesį5,
kiekvieno kalendorinio mėnesio 17–26 dienomis;

1

Patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m.
birţelio 3 d. įsakymu Nr. V-235 “Dėl pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
2
Patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020
m.birţelio 3 d. įsakymu Nr. V-232 “Dėl pensijų anuiteto dydţio apskaičiavimo metodikos pagal kiekvieną pensijų
anuitetų rūšį patvirtinimo”.
3
Atskiru pensijų anuitetų mokėtojo sprendimu pensijų anuiteto dydis gali būti didinamas, kai paskirstomas Pensijų
anuitetų fondo uţdirbtas pelnas.
4
Mokėjimo uţ einamąjį mėnesį taisyklė gali būti netaikoma pirmajam mokėjimui. Jei terminas iki artimiausios
sprendime nurodytos kalendorinio mėnesio dienos, kurią turėtų būti mokamas pensijų anuitetas, yra trumpesnis nei 9
darbo dienos nuo šio sprendimo atsisakymo termino pabaigos, pirmasis mokėjimas atliekamas atitinkamai kito
kalendorinio mėnesio 17–26 d. Tokiais atvejais pirmoji pensijų anuiteto išmoka išmokama kitą kalendorinį mėnesį, nei
buvo paskirtas pensijų anuitetas, kartu išmokant einamojo mėnesio ir visas anksčiau neišmokėtas pensijų anuiteto
išmokas. Visos pensijų anuiteto išmokos, išskyrus pirmąją, yra apskaičiuojamos ir mokamos uţ pilnus kalendorinius
mėnesius.
5
.Pirmoji standartinio arba standartinio su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu pensijų anuiteto išmoka apskaičiuojama
proporcingai dienų skaičiui nuo Pensijų anuiteto skyrimo dienos iki to kalendorinio mėnesio paskutinės dienos.
Atidėtojo pensijų anuiteto pirmoji išmoka mokama uţ visą kalendorinį mėnesį.

4. pensijų anuiteto mokėjimo būdas: (įrašoma: „į sąskaitą Nr. ......., (ne Lietuvos
Respublikoje registruotos įstaigos atveju įrašoma: SWIFT (BIC) kodas.....,) esančią .....“);
5. pensijų anuitetas mokamas nuo (įrašoma data pagal Pensijų anuitetų skyrimo ir
mokėjimo tvarkos aprašo 32 arba 34 punktą, priklausomai nuo paskirtos pensijų anuiteto rūšies);
6. pensijų anuitetas mokamas– iki pensijų anuiteto gavėjo mirties;
7. garantuojamas mokėjimo laikotarpis6 – (įrašoma: „iki (įrašoma data, kai pensijų anuiteto
gavėjui sukanka 80 metų)“ (jei paskirtas standartinis anuitetas su garantuojamu mokėjimo
laikotarpiu) arba „netaikomas“ (kitais atvejais).
Informuoju, kad, vadovaujantis PKĮ 33 straipsnio 8 dalimi, turite teisę vienašališkai
atsisakyti įsigyti šiuo sprendimu paskirtą pensijų anuitetą. Norėdami tai padaryti, turite šį
sprendimą priėmusiai įstaigai pateikti rašytinį prašymą apie pensijų anuiteto atsisakymą, kurį
sprendimą priėmusi įstaiga turi gauti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo
pateikimo (išsiuntimo) Jums dienos (įprastu atveju ši data sutampa su sprendimo uţregistravimo
diena). Atsisakymą įsigyti pensijų anuitetą galite pateikti elektroniniu būdu, prisijungus prie
Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos Naudotojo srities, pasiekiamos adresu
http://gyventojai.sodra.lt, ir uţpildţius joje specialią atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą formą, arba
atvykus į bet kurį Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos klientų
priimamąjį ir uţpildţius atsisakymo įsigyti pensijų anuitetą popierinę formą.
Jei nesutinkate su šiuo sprendimu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Jums
dienos turite teisę jį apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka (jei skundą
teiktumėte ne elektroniniu būdu, jį galite paduoti adresu Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka (jei skundą teiktumėte ne elektroniniu būdu, jį galite paduoti adresu
Ţygimantų g. 2, 01102 Vilnius)7.
________________________________

_____________________
(vardas pavardė)

(pareigos)

_______________________

6

Garantuojamas mokėjimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį mirus pensijų anuitetų gavėjui, jo paveldėtojams
išmokama vienkartinė pensijų anuiteto išmoka uţ laikotarpį nuo pensijų anuiteto gavėjo mirties iki kalendorinio
mėnesio, kai jam būtų sukakę 80 metų, imtinai. Vienkartinės pensijų anuiteto išmokos dydis apskaičiuojamas,
vadovaujantis Pensijų anuitetų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu.
7
Informuojame, kad pagal Lietuvos banko įstatymo (toliau – LBĮ) 47 straipsnio 1 ir 3 dalis pensijų anuitetų mokėjimo
klausimais Jūs taip pat turite teisę paduoti skundą Lietuvos bankui (prieš tai, pagal LBĮ 47 straipsnio 4 dalį, turėtumėte
raštu su atitinkama pretenzija kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, nurodydamas(-a) ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą). Kartu atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos banko
sprendimas dėl ginčo esmės būtų tik rekomendacinio pobūdţio ir teismui neskundţiamas (LBĮ 47 straipsnio 5 dalis),
taip pat, kad skundo padavimas Lietuvos bankui pagal LBĮ 47 straipsnį ir jo nagrinėjimas nesustabdo skundo padavimo
Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar teismui termino skaičiavimo.

Pensijų anuitetų skyrimo
ir mokėjimo tvarkos aprašo
4 priedas
(Sprendimo dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos sprendimo „Dėl pensijų anuiteto mokėjimo“ pripaţinimo netekusiu galios
pavyzdys)
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
Biudţetinė įstaiga, Konstitucijos pr. 12-101, LT-09308, Vilnius, Lietuva
el.p. info@sodra.lt, informacija telefonu 1883
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191683350

SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
20..-..-.. SPRENDIMO NR. ........ „DĖL PENSIJŲ ANUITETO MOKĖJIMO“
PRIPAŢINIMO NETEKUSIU GALIOS
____ m. _______________d. Nr. ________________
Vilnius
Vadovaudamasis(-si) Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo (toliau – PKĮ) 33
straipsnio 8 dalimi ir atsiţvelgdamas (-a) į (įrašomas asmens vardas (-ai) ir pavardė) atsisakymą
įsigyti pensijų anuitetą (dokumento gavimo duomenys: gavusios įstaigos pavadinimas: ...........,
dokumento gavimo data:................ gauto dokumento registracijos numeris: ......), p r i p a ţ į s t u
netekusiu galios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 20..-..-.. sprendimą Nr. ........ „Dėl pensijų anuiteto mokėjimo“.
Informuojame, kad pagal PKĮ 33 straipsnio 8 dalį asmeniui vienašališkai atsisakius pensijų
anuiteto, jis tuo pačiu vienašališkai atsisako ir pensijų išmokos sutarties, sudarytos su pensijų
kaupimo bendrove (apie tai bendrovė bus informuota PKĮ nustatyta tvarka ir terminais, Jums
pačiam dėl to nereikia nieko papildomai daryti), pensijų anuitetų mokėtojui neatsiranda pareigų,
susijusių su jo priimto sprendimo dėl pensijų anuiteto mokėjimo vykdymu, asmuo tęsia dalyvavimą
pensijų kaupime tol, kol jo dalyvavimas baigsis PKĮ 4 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
Jei nesutinkate su šiuo sprendimu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Jums
dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka (jei skundą teiktumėte ne elektroniniu būdu, jį
galite paduoti adresu Vilniaus g. 27, LT-01402, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam
teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (jei skundą
teiktumėte ne elektroniniu būdu, jį galite paduoti adresu Ţygimantų g. 2, 01102, Vilnius)1.
________________________________
(pareigos)
1

_____________________
(vardas pavardė)

Informuojame, kad pagal Lietuvos banko įstatymo (toliau – LBĮ) 47 straipsnio 1 ir 3 dalis pensijų anuitetų mokėjimo
klausimais Jūs taip pat turite teisę paduoti skundą Lietuvos bankui (prieš tai, pagal LBĮ 47 straipsnio 4 dalį, turėtumėte
raštu su atitinkama pretenzija kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, nurodydamas(-a) ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą). Kartu atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos banko
sprendimas dėl ginčo esmės būtų tik rekomendacinio pobūdţio ir teismui neskundţiamas (LBĮ 47 straipsnio 5 dalis),
taip pat, kad skundo padavimas Lietuvos bankui pagal LBĮ 47 straipsnį ir jo nagrinėjimas nesustabdo skundo padavimo
Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar teismui termino skaičiavimo.

_______________________

Pensijų anuitetų skyrimo
ir mokėjimo tvarkos aprašo
5 priedas
(Sprendimo dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos sprendimo „Dėl pensijų anuiteto mokėjimo“ pakeitimo pavyzdys)
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
Biudţetinė įstaiga, Konstitucijos perpr. 12-101, LT-09308, Vilnius, Lietuva
el.p. info@sodra.lt, informacija telefonu 1883
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191683350

SPRENDIMAS
DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
20..-..-.. SPRENDIMO NR. ........ „DĖL PENSIJŲ ANUITETO MOKĖJIMO“ PAKEITIMO
____ m. _______________d. Nr. ________________
Vilnius
Vadovaudamasi(s) (įrašoma, kokia teisės norma ir (arba) dokumentu (nurodomi jį
identifikuojantys duomenys) remiantis yra keičiamas sprendimas „Dėl pensijų anuiteto
mokėjimo“), p a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos 20..-..-.. sprendimo Nr. ........ „Dėl pensijų anuiteto mokėjimo“ (įrašoma
keičiama struktūrinė dalis) ir išdėstau jį taip:
„(keičiamo punkto numeris) ....................“
(Pagal poreikį įrašoma/ pasirenkama: „Nustatau, kad šis sprendimas/ jo ... punktas
įsigalioja 20.. m. ....... d.“)
(Pagal
poreikį
įrašomas/
pasirenkamas
papildomas
patvarkymas:
„N u s t a t a u / p a v e d u / į p a r e i g o j u / n u r o d a u , kad ......................“)
(Pagal poreikį įrašomas papildomas informacinio pobūdžio tekstas)
Jei nesutinkate su šiuo sprendimu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Jums
dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių
ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka (jei skundą teiktumėte ne elektroniniu būdu, jį
galite paduoti adresu Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam
teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (jei skundą
teiktumėte ne elektroniniu būdu, jį galite paduoti adresu Ţygimantų g. 2, 01102 Vilnius)1.
________________________________

_____________________
(vardas pavardė)

(pareigos)

_______________________

1

Informuojame, kad pagal Lietuvos banko įstatymo (toliau – LBĮ) 47 straipsnio 1 ir 3 dalis pensijų anuitetų mokėjimo
klausimais Jūs taip pat turite teisę paduoti skundą Lietuvos bankui (prieš tai, pagal LBĮ 47 straipsnio 4 dalį, turėtumėte
raštu su atitinkama pretenzija kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, nurodydamas(-a) ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą). Kartu atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos banko
sprendimas dėl ginčo esmės būtų tik rekomendacinio pobūdţio ir teismui neskundţiamas (LBĮ 47 straipsnio 5 dalis),
taip pat, kad skundo padavimas Lietuvos bankui pagal LBĮ 47 straipsnį ir jo nagrinėjimas nesustabdo skundo padavimo
Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar teismui termino skaičiavimo.
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