COVID-19:
KAIP PASINAUDOTI VALSTYBĖS
PARAMA VERSLUI?
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1. Kas gali skelbti prastovą ir kam bus kompensuota pagal LR
Vyriausybės paramos planą?
Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai LR Vyriausybė paskelbia
ekstremalią situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje
sulygto darbo. Prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį kaip LR Vyriausybės
patvirtintos minimalios mėnesinės algos (607 Eur) darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa
darbo

laiko

norma.

Darbdaviui

patirtų

darbo

užmokesčio

už

prastovą

išlaidų

dalis

kompensuojama (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, profesines sąjungas,

religines bendruomenes (bendrijas) ar asociacijas) Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme
nustatytu dydžiu ir nustatyta tvarka.

2. Kokio dydžio kompensacijų gali tikėti verslas prastovos
metu? Ar yra kompensacijos lubos?
Darbdaviui

bus

skiriama

subsidija,

kurios

dydis

apskaičiuojamas

procentais

nuo

darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, t. y. 60 proc. arba 90 proc. (jeigu Vyriausybės nutarimu
nustatyti apribojimai tuose ūkinės veiklos sektoriuose). Abiem atvejais subsidijos dydis negali viršyti
minimalios mėnesinės algos (607 Eur). Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba
karantinas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

3. Kur darbdaviui kreiptis dėl subsidijos gavimo?
Dėl subsidijos gavimo darbdavys turi kreiptis į Užimtumo tarnybos teritorinį padalinį. Paraiškas
Užimtumo tarnyboje bus galima teikti nuo 2020 m. balandžio 5 d. Teisės aktai reguliuojantys
konkrečius

kreipimosi

veiksmus

ir

subsidijos

išmokėjimo

tvarką

turėtų

būti

priimti

artimiausiomis dienomis.

4. Kokius veiksmus darbdavys turi atlikti norėdamas gauti
subsidiją?
priimti įsakymą dėl prastovos, kuriame turi būti nurodyta prastovos skelbimo priežastys, prastovos
rūšis (prastova ar dalinė prastova), prastovos laikotarpis, darbuotojas ar sąrašas darbuotojų, kuriems
skelbiama prastova;
įsakyme nurodyti, jog prastova nulemta karantino, kuris paskelbtas LR Vyriausybės nutarimu;
informuoti darbuotojus raštu, apie skelbiamą prastovą;
prastovos metu mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinio dydžio algą (607 Eur);
išlaikyti darbo vietas, kuriai išlaikyti buvo mokama subsidija, dar 3 mėnesius nuo subsidijos
mokėjimo pabaigos.
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5. Kas gali sudaryti mokestinės paskolos sutartį?
mokesčių mokėtojai, turintys laikinų finansinių sunkumų, gali kreiptis į mokesčių administratorių
su prašymu atidėti arba išdėstyti susidariusią skolą (mokestinę nepriemoką), t.y. sudaryti
Mokestinės paskolos sutartį (toliau - MPS) nustatant individualų mokesčių atidėjimo/išdėstymo
grafiką;
sudaryti MPS galima ir dėl Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įmokų, kurių mokėjimo terminas
buvo iki š. m. kovo 16 d.

6. Kas gali tikėtis pagalbos?
VMI yra paskelbusi ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai dėl COVID-19
galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį. Ar mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į sąrašą, galima
pasitikrinti čia. Paieškoje reikia nurodyti pavadinimą arba įmonės kodą arba paiešką galima
vykdyti ir pagal grupes, pasirenkant požymį „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės
pagalbos priemonės dėl COVID-19".
šiems mokesčių mokėtojams taikomos pagalbos priemonės – nevykdomas deklaruotų mokesčių
išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių, sudarius MPS - nebus skaičiuojamos
palūkanos;

šiems mokėtojams bus taikomos ir analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą
palengvinančios priemonės;
įmonės, neradę savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas
pasekmes dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo taip pat galės kreiptis į mokesčių
administratorių, pateikdami nustatytos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių
taikymo.

7. Kokias mokesčių lengvatas taikys Sodra ir VMI?
atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo. Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai

nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;
negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas),
jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų
dokumentų pateikimo;
atidėtas GPM deklaravimas. Pratęstas metinio gyventojų pajamų deklaravimo ir GPM už 2019

metus sumokėjimo terminus iki 2020 m. liepos 1 d. (buvo iki gegužės 4d.). Dėl to ilgiau bus galima
teikti ir prašymus skirti pajamų mokesčio dalį organizacijoms, politinėms partijoms bei
profsąjungoms.
atleidimas nuo žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio. Savivaldybėms rekomenduota atleisti

mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių. Vilniaus
miesto savivaldybė jau patvirtino ketinimą vykdyti rekomendaciją.

WWW.JURISCONSULTUS.LT

avansinio pelno mokestis. Mokesčių administratorius dviem savaitėms, t. y. iki kovo 30 d. (buvo

iki kovo 16 d.) nukėlė avansinio pelno mokesčio už 2020 m. I ketvirtį deklaravimo ir sumokėjimo
terminą. Taip pat įmonės, kartą metuose turi teisę pakeisti avansinio pelno mokesčio mokėjimo
būdą: skaičiuoti ne pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, o pagal numatomus rezultatus, kas
reiškia, kad sumažėjus įmonės pelnui, mokėtinas pelno mokesčio avansas taip pat sumažėja, arba
jo gali visai nelikti. Įmonės, kurios per mokestinį laikotarpį apskaičiuoja mokestinį nuostolį, gali
perkelti susidariusius mokestinius nuostolius į kitus mokestinius laikotarpius ir jais susimažinti tais
mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną;
sudarius MPS, mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir toliau
mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas neprašys intensyvesnio mokėjimo);
VMI, Sodra ir Muitinė netaikys išieškojimo veiksmų (išskyrus muitus) ir neskaičiuos delspinigių
neigiamą poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams, nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo
terminas yra po šių metų kovo 16 d. (nuo karantino paskelbimo). Šis principas galios iki tol, kol
šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija;

jeigu įmonė jau yra pateikusi prašymą įmokas atidėti ar sudariusi darbuotojų socialinio draudimo
įmokų atidėjimo sutartį su Sodra ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų
atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – verslininkai per 1 mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje
atšaukimo turėtų kreiptis į Sodrą dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo;
mokesčių skoloms, kurios susidarė dar iki paskelbiant karantiną, tačiau šiuo metu jų negalint
sumokėti, įmonės turėtų kreiptis į VMI dėl MPS, o tie mokesčių mokėtojai, kurie jau yra sudarę
tokias sutartis, gali pateikti prašymą pakeisti MPS grafiką ir sąlygas.

8. Kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti VMI ir Sodrai
norint pasinaudoti lengvatomis?
prašymai dėl mokesčių atidėjimo/išdėstymo teikiami „vieno langelio" principu ir supaprastintu
būdu, t.y. vienas VMI ir Sodrai adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI. Atskirai kreiptis
dėl įmokų atidėjimo į „Sodrą" nereikės;
VMI parengė minėto prašymo formą (žr. čia), kurią užpildžius jį galima pateikti per Mano VMI, el.
paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu.
atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų, pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais
atvejais.
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mokesčių administratoriui pasinaudojus teisę paprašyti papildomai privalomų dokumentų,
mokesčių mokėtojas turėtų būti pasiruošęs pateikti šiuo dokumentus:
1. rašytinius paaiškinimus ir kitus dokumentus, patvirtinančius realias galimybes atsiskaityti su
biudžetu, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas ar išdėstytas;

2. finansinę atskaitomybę už einamųjų metų paskutinio ketvirtį ir paskutiniuosius metus.
Jei prašymas teikiamas pirmąjį ketvirtį teikiama paskutinių 2 metų finansinė atskaitomybė;

3. turimų kreditorių ir debitorių sąrašą;
4. sutartis su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis ir kitomis kredito įstaigomis;
5. banko sąskaitų išrašus, kasos knygas, avansines apyskaitas už laikotarpį nuo mėnesio, kuri
susidaro mokestinė nepriemoka pirmos dienos iki prašymo pateikimo dienos, bet ne ilgesnį kaip
už trijų mėnesių laikotarpį;

6. informaciją apie įmonės suteiktas paskolas kitiems verslo subjektas ar fiziniams asmenims.

mūsų komanda pasirengusi
Jums padėti susisiekite bendruoju kontaktu:
covid19@jurisconsultus.lt
arba

info@jurisconsultus.lt

