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Kodėl svarbu laiku sumokėti nario mokestį?   
 
Nario mokesčių apskačiavimo skyrius nuolat stebi mokėjimus. Nariai, turintys 
daugiau nei trijų mėnesių įsiskolinimų, yra šalinami.  

 
Prisiminkite: Jei Jums reikalinga profsąjungos pagalba, svarbu, kad ir toliau 

mokėtumėte nario mokestį.  
 
Pasikeitus Jūsų darbo situacijai, svarbu kuo greičiau apie tai pranešti savo 

profsąjungos skyriui. Nario mokestis skirsis nedarbingumo metu dėl ligos bei 
medicininės reabilitacijos, prastovos metu ir pan . 

 

 

Mokėjimo tvarka: 
 
Eilinis nario mokestis sudaro 2% nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio.  

 
Jei Jūsų darbdavys yra sudaręs kolektyvinę sutartį, tai dažniausiai nario mokestis yra 

išskaičiuojamas tiesiogiai iš darbdo užmokesčio.  
 
Jei Jūsų darbdavys turi sutartį dėl nario mokesčio išskaičiavimo, bus taikoma ta pati 

tvarka. Jei manote, kad turite rimtą priežastį (pavyzdžiui, Jums grasina sankcijomis 
dėl narystės profesinėje sąjungoje), tokiais atvejais galite pasirinkti būti tiesioginiu 

mokėtoju.   
 
Kaip tiesioginis mokėtojas kiekvieną mėnesį gausite banko pavedimą, kurį turėsite 

užpildyti patys. Nario mokestį turite apskaičiuoti patys, atsižvelgdami į savo 
priskačiuotą atlyginimą. Mes tikimės, kad tai bus daroma sąžiningai. Jei Jūsų 

darbdavys neturi nei kolektyvinės sutarties, nei sutarties dėl nario mokesčio 
išskaičiavimo, Jūs automatiškai būsite registruoti kaip tiesioginis mokėtojas. 
Mokėdami nepamirškite visada nurodyti KID numerį.  

 
Jei sergate ilgą laiką ir gaunate pinigus iš NAVo, nario mokestis sudaro 1,5% nuo 

ligonpinigių. Tas pats liečia ir vaiko priežiūros atostogas.  
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Jei neturite darbo pajamų arba laukiate kokios nors pašalpos, mokate minimalų nario 

mokestį. Ši suma sudaro 198,- kronų per mėnesį. Minimalus nario mokestis taip pat 
taikomas medicininės reabilitacijos metu, prastovos metu, jei gaunate bedarbio 
pašalpą, senatvės arba invalidumo pensiją. Ši suma skirta padengti su naryste 

susijusius draudimus. Daugiau informacijos apie draudimus rasite čia: 
https://www.lofavor.no/fellesforbundet  

 
Jei turite klausimų, susisiekite su mumis. 
 

Informacija lietuvių ir rusų kalbomis:   
Jeanne Furunes: osloprofsajunga@gmail.com, +47 918 81 542   
 

Informacija lenkų kalba:    
Mirek Bartnik: mirek@bygningsarbeider.no, +47 463 45 753 
Justyna Marciniak: justyna.marciniak@bygningsarbeider.no, +47 917 91 195  

 

Nario mokesčių apskačiavimo skyrius:      
Trine Hansen: trine@bygningsarbeider.no 
  

Patikrinkite dažniausiai užduodamus klausimus Fellesforbundet svetainėje:      
https://www.fellesforbundet.no/kontakt-oss/ofte-stilte-sporsmal-faq/ 


