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SUBJEKTAMS  (SVV*):

WWW.JURISCONSULTUS.LT

Atidėtų Paskolų 

Palūkanų 

Kompensavimas investicinės paskolos sutartį;

finansinės nuomos (lizingo) sutartį;

apyvartinės paskolos sutartį (išskyrus kredito linijos apyvartinėms lėšoms

finansuoti).

KREIPTIS GALI SVV, kuris laikotarpiu nuo 2020 kovo 16 d. iki 2020 gruodžio 31 d.

pasirašė su finansų įstaiga susitarimą dėl finansinių įsipareigojimų grąžinimų

atidėjimo pagal:

100 proc. finansinių įsipareigojimų grąžinimo atidėjimo laikotarpiu sumokėtų

palūkanų. 

FINANSUOJAMA 

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

* 100 proc. maksimalus kompensacijos laikotarpis 6 mėn. 

* Maksimalus kompensavimo taikymo terminas – 2020 m. gruodžio 31 d.

* Kompensacija gali būti taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.

* 100 proc. palūkanų kompensacija paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu negalima:

1. Krovininiu kelių transportu besiverčiančioms įmonėms (veiklos kodas pagal EVRK2 49.41 ir 49.4), norinčioms įsigyti

transporto priemones, skirtas kroviniams vežti, – vilkikus, priekabas, puspriekabes ir kt.;

2. Ūkininkams;

3. Overdrafto, kredito linijos, faktoringo, veiklos nuomos sutartims;

4. Apyvartinėms paskoloms, kurių paskirtis yra garantijoms ir akredityvams leisti;

5. Paskoloms iš Verslumo skatinimo fondo;

6. Jei paskolos lėšomis perkami ne komercinės paskirties automobiliai (M1 kategorija techniniame pase, išskyrus tuos

atvejus, kai įmonė verčiasi nekomercinės paskirties automobilių nuoma;

7. Jei paskolos lėšos skiriamos statyti ar įsigyti nekilnojamąjį turtą siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems

asmenims, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje;

8. Jei paskolos lėšos skiriamos statyti ar įsigyti nekilnojamąjį turtą, kurio paskirtis yra gyvenamoji;

9. Jei paskola finansuojamos investicijas, atliekamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

10. Jei paskola finansuojamas turto, kuris INVEGOS vertinimu gali būti naudojamas ir susijusių asmenų asmeniniais tikslais,

įsigijimą, nuomą, pagerinimą.

 

Paraišką reikia pateikti  Invegai elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje EPIS.

Paraiška vertinama iki 30 dienų po tinkamai pateiktų dokumentų. 

Palūkanos kompensuojamos kas mėnesį.

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

 

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

INVEGA
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Sutelktinės

paskolos

„Avietė“

(„Avietė -

COVID“)

KREIPTIS GALI SVV subjektai veikiantys Lietuvoje

FINANSUOJAMA 

Paskola skirta tiek investicijoms, tiek apyvartiniam kapitalui finansuoti,

išskyrus finansinių įsipareigojimų refinansavimą, finansinę veiklą ir

gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą.

Vienai paskolai gali būti skiriama ne daugiau kaip 25.000 Eur suma ir

finansuojama iki 100 proc. paskolos sumos 

per 6 mėn. laikotarpį gali būti išduota ne daugiau kaip 2 paskolos

Paskola gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui 

Rinkos palūkanos

Galimybė susigrąžinti apie pusę sumokėtų palūkanų. Verslai gali teikti

paraiškas „Invega“ daliniam palūkanų kompensavimui ir kas mėnesį

susigrąžinti apie pusę sumokėtų palūkanų.

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

Šiomis „Avietė - COVID“ sąlygomis galima skolintis iki 2020-12-31:

 (1 paraiška)

 

paskolos teikiamos per sutelktines finansavimo platformas - reikia

užsiregistruoti platformoje ir pateikti paraišką. 

paskolos užtikrinimui reikalinga garantija ar  nekilnojamojo turto

įkeitimas. 

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

 

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

paskolos teikiamos per "FinBee" sutelktinio finansavimo platformą

 



WWW.JURISCONSULTUS.LT

Apmokėtinų

sąskaitų

paskolos (ASAP)

KREIPTIS GALI (REIKALAVIMAI PASKOLOS GAVĖJUI):

1. Turi neapmokėtas ar iš dalies apmokėtas sąskaitas, PVM sąskaitas

faktūras, kurios išrašytos nuo 2020- 01-16 iki 2020-03-16 (imtinai).

2. Yra pateikęs Juridinių asmenų registrui finansines ataskaitas už 2018 m. ir

2019 m. Jeigu įmonė įsteigta 2019 m., tik už 2019 m. 

3. Jeigu priklauso įmonių grupei, turi įkelti į elektroninę paraiškų pildymo

sistemą pasirašytą  konsoliduotą pelno (nuostolio) ataskaitą ir konsoliduotą

balansą už 2019 m. Jas galima įkelti nuo 2020-04-14.

4. Išlaikęs bent 50% darbuotojų, palyginti su skaičiumi, buvusiu 2020-03-01.

5. Buvo mokus 2019-12-31 ir netaikomosLR juridinių asmenų nemokumo

įstatyme nurodytos nemokumo procedūros.

6. Kredito reitingas yra vidutinis arba geresnis paraiškos pildymo metu.

7. SVV įsteigtas iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

8. Pagrindinė veikla nėra viena iš šių:

ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir

specializuota prekyba, alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamyba

(išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą), perdirbimas ir prekyba;

azartinių lošimų ir lažybų organizavimas; finansinių paslaugų teikimas.

9. Nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25% ir daugiau

įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių

kapitalo dalių arba 25% ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar

netiesiogiai atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė, ir dirba

daugiau kaip 250 darbuotojų.

 Minimali paskolos suma - 1000 eurų.

 Maksimali paskolos suma apskaičiuojama laikantis šių kriterijų ir negali

viršyti nė vienos iš nurodytų maksimalių ribų:

FINANSUOJAMA 

skirta  įmonei tiekėjai  už įmonės pirkėjos, kuri dėl 2020 m. COVID-19

protrūkio patyrė sunkumų ir neapmokėjo arba iš dalies apmokėjo sąskaitas,

kurios buvo išrašytos nuo šių metų sausio 16 d. iki kovo 16 d.

 

   1. 25 procentai įmonės 2019 m. pardavimo pajamų;

   2. 85 procentai neapmokėtos patvirtintų sąskaitų vertės;

   3. Kai Paskolos gavėjas labai maža įmonė – 10.000 Eur;

   4. Kai Paskolos gavėjas maža įmonė – 30.000 Eur;

   5. Kai Paskolos gavėjas vidutinė įmonė – 100.000 Eur.

INVEGA  PRIEMONĖS  SVV:
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Apmokėtinų

sąskaitų paskolos

(ASAP) - 

TĘSINYS

Pateikti paraiškas gali tik įmonės vadovas. Paraiška pasirašoma

kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Pareiškėjas yra pateikęs nuo 2020-01-16 iki 2020-03-16 imtinai

išrašytas PVM sąskaitas–faktūras į VMI prie LR FM „Išmaniąją

mokesčių administravimo sistemą (i.MAS)

Minimali neapmokėta sąskaitos suma – 100 Eur (su PVM).

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

 

Reikalavimai įmonei (sąskaitos) mokėtojai:

1. Nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25% ir daugiau

įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių

kapitalo dalių arba 25% ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar

netiesiogiai atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė.

2. Yra įtraukta į VMI COVID-19 paveiktų įmonių sąrašą.

3. Nėra įtraukta į VMI skelbiamus ilgalaikių skolininkų ir minimalių

patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių įmonių sąrašus.

4. Nepriklauso tai pačiai įmonių grupei kaip paskolos gavėjas.

5. Pagrindinė veikla nėra viena iš šių: ginklų ir šaudmenų, tabako ir

tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir specializuota prekyba,

alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamyba (išskyrus nedistiliuotų

alkoholinių gėrimų gamybą), perdirbimas ir prekyba; azartinių lošimų ir

lažybų organizavimas; finansinių paslaugų teikimas.

 

Paraiškas priima „Invega“ per elektroninę paraiškų sistemą

Paraiškos gali būti teikiamos nuo: 2020 m. balandžio 11 d. 15:30 val.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba

paskirsčius priemonei skirtą sumą

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

 

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

INVEGA
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Finansinė

priemonė

Alternatyva

(paskolos)

veikla, Finansų tarpininko vertinimu, yra tvari, 
o planuojami piniginiai srautai pakankami įsipareigojimams vykdyt.i

KREIPTIS GALI SVV subjektas, veikiantis Lietuvos Respublikoje ir kurių:

Finansavimas gali būti teikiamas kaip paskola, faktoringas ar finansinė

nuoma (lizingas) (investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo

trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto

naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar

plėtra).

Iki 2020-12-01 gali būti finansuojamas paskolų perfinansavimas, jeigu

esamiems paskolų gavėjams pagerinamos finansavimo sąlygos, t. y.

keičiami paskolų grąžinimo grafikai (ilginamas grąžinimo terminas) ar

atidedamas paskolos įmokų grąžinimas.

Didžiausia  paskolos dalis iš priemonės „Alternatyva“ lėšų – 

FINANSUOJAMA 

iki 200.000 Eur

Paskola teikiama ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui.

Paskolos SVV subjektams yra teikiamos rinkos sąlygomis.

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

 

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

Dėl paskolų kreiptis į finansų įstaigą, pasirašiusią bendradarbiavimo

sutartį su „Invega“

 

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

Alternatyvūs finansuotojai:

* finansų įmonės (išskyrus kredito įstaigas ir jų susijusias įmones), kurių

pagrindinę veiklos dalį sudaro skolinimas

* Kolektyvinio investavimo subjektai ar jų valdymo įmonės, kurių veiklos

dokumentai numato kolektyvinio investavimo subjekto lėšų investavimą

paskolos formomis.
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Paskolos

labiausiai nuo

COVID-19

nukentėjusiam

verslui

2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. jų apyvarta nukrito

daugiau kaip 60 proc.;

atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus;

išlaikė bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su jų skaičiumi

KREIPTIS GALI Lietuvoje veikiantiems SVV subjektams, kurie:

 2020 m. kovo 1 d.

FINANSUOJAMA 

* skiriama būtiniausioms veiklos išlaidoms, patirtoms nuo 2020 m. 

kovo 16 d. iki 2020 m. liepos 31 d., finansuoti

* maksimali paskolos suma iki 100 tūkst. eurų.

Paskolos be užstato

Vienam paskolos gavėjui iš priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola.

Paskolos teikiamos iki 2020-07-31 d. 

Paskolos terminas - iki 24 mėnesių laikotarpiui. 

Paskolos terminas gali būti pratęstas - iki 36 mėnesių laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties

sudarymo dienos.

Paskolos grąžinimo pradžia - po paskolos išmokėjimo praėjus 6 mėn. pagal sutartyje nurodytą grafiką.

Fiksuota metinė palūkanų norma priklausomai nuo paskolos trukmės:

Paskolos administravimo mokestis – 2%, bet nemažiau 130 EUR, ir nedaugiau 1300 EUR.

Paskolos suma apskaičiuojama:

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

    1. Paskolos trukmė iki 12 mėn. (imtinai) – 0,1 %

    2. Paskolos trukmė nuo 13 iki 36 mėn. (imtinai) – 0,19%

   1. Paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaitytos darbo užmokesčio su mokesčiais

sumos per metus, arba

   2. Paskolos suma turi neviršyti 25 proc. paskolos gavėjo 2019 m. metinės apyvartos, arba

   3. Paskolos suma gali būti ir didesnė, jei jos dydį paskolos gavėjas pagrindžia būtinumu baigti planuotas investicijas,

įvykdyti sudarytas sutartis, išsaugoti darbo vietas, atsiskaityti su tiekėjais, subrangovais.

 

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Reikalingi pateikti dokumentai:

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

  1. Pareiškėjo ir susijusių įmonių finansinės ataskaitos už 2019 m. 

  2. Pareiškėjo užpildyta SVV subjekto deklaracija.

  3. Paaiškinimas, kad verslo apyvarta dėl COVID-19 proveržio sumažėjo daugiau nei 60 %.

  4. Prašymą suteikti paskolą, kur trumpai aprašytas vykdomas verslas, situaciją, su kuria susidūrėte dėl COVID-19 proveržio,

esama finansinė būklė, nurodant patiriamas būtinąsias išlaidas, šiuo metu turimus fiansinius išteklius bei pagrįstai

apskaičiuotą pinigų sumą, reikalingą verslo tęstinumui užtikrinti ir darbo vietoms išsaugoti.

 

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

paskolos teikiamos per "FinBee" sutelktinio finansavimo platformą.

 

INVEGA  PRIEMONĖS  SVV:
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Portfelinės

garantijos

paskoloms 2
apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 40 proc.;

generuojami finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems

įsipareigojimams dengti;

skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė tapo mažesnė

KREIPTIS GALI 

Lietuvos   Respublikoje veikiantys  SVV  bei  didelės įmonės, kurios 2019 m.

gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančios, tačiau sunkumų patyrė

2020 m. dėl COVID-19 protrūkio, jei atitinka vieną iš šių sąlygų:

nei 1.

skirta naujoms ir esamoms paskoloms ir lizingui, pertvarkomoms nuo kovo 16 d. ir vėliau, finansuoti (suteikiamos jeigu

skolinantis trūksta užstato, įmonė prašo pailginti esamos paskolos terminą, pakeisti mokėjimų grafiką, prašo suteikti

mokėjimų atidėjimą ar pan.).

Kiekviena į portfelį įtraukta paskola  ar lizingo sandoris garantuojami 80 proc. garantijos dydžiu.

Maksimali paskolos suma – 5 mln. eurų.

FINANSUOJAMA 

Paskolos ir lizingo sandoriai teikiami ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui.

Garantijos paskoloms ir lizingo sandoriams teikiamos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Garantuojamos paskolos dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos, įmonės

apyvartos, investicinių ir kitų įsipareigojimų.

Pertvarkomoms paskoloms NEGALI didėti palūkanos ar blogėti kitos sąlygos.

Į garantuotą portfelį negali būti įtraukiamos šios paskolos:

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

 1. Jei paskolos gavėjas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo sunkumų patirianti įmonė.

 2. Jei paskolos gavėjas vykdo finansinę veiklą, išskyrus atvejus, kai paskolos gavėjas vysto finansines technologijas.

 3. Jei paskolos gavėjas tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų

gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose.

 4. Jei paskola skirta gyvenamųjų butų įsigijimui ir investicijoms į gyvenamųjų butų būklės pagerinimą.

 5. Jei paskola skirta investicijoms į azartinių lošimų organizavimu užsiimančias įmones.

 6. Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas paskolos gavėjo dalyviams,

supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas

grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams ar su jais susijusiems asmenims.

 

Pateiktas kvietimas finansų įstaigoms teikti prašymus dėl šios priemonės.

Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. balandžio 16 d.

Prašymų teikimo pabaiga – 2020 m. balandžio 30 d. 24:00 val.

sutartys dar nepasirašytos su finansų tarpininkais.

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

 

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

Bankai, CKU, lizingo bendrovės, alternatyvūs finansuotojai
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Portfelinės

garantijos

faktoringo

sandoriams 2

KREIPTIS GALI 

SVV subjektai  

prekybinių sandorių finansavimui

Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1.875.000 Eur, arba įmonių,

vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937.500 Eur

FINANSUOJAMA 

Maksimalus finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių. 

Pasibaigus finansavimo laikotarpiui - gali būti sudaromas naujas

faktoringo sandoris.

Portfelyje esančiam faktoringo sandoriui suteikiama 80 proc. garantija,

bet visam  faktoringo sandorių portfeliui pagal šią priemonę - 20 proc.

garantija.

Portfelinė garantija faktoringui teikiama kaip de minimis pagalba pagal

Reglamentą Nr. 1407/2013.

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

 

Pateiktas kvietimas finansų įstaigoms teikti prašymus dėl šios

priemonės.

Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. balandžio 11 d.

Prašymų teikimo pabaiga – 2020 m. balandžio 22 d. 24:00 val.

 Sutartys dar nepasirašytos su finansų tarpininkais. 

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

Finansų įstaigos
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Individualios

garantijos

paskoloms

KREIPTIS GALI 

SVV subjektai  ir pradedantieji verslininkai

garantijos teikiamos už paskolas, skirtas investicijoms į ilgalaikį

materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą ir (arba) apyvartinėms lėšoms

(įskaitant ir kredito linijas), reikalingoms smulkiojo ir vidutinio verslo

plėtrai finansuoti.

iki 2020 m. gruodžio 31 d., garantijos teikiamos ir už paskolas, skirtas

veiklos palaikymui.

Maksimali garantijos, įskaitant turimų garantijų likučius, suma yra:

FINANSUOJAMA 

 1. SVV iki 3 metų – 750.000 EUR;

 2. SVV daugiau kaip 3 metai – 1.500.000 EUR.

Minimali nuosava dalis - 20 % 

Garantijos intensyvumas - iki 80 % (Minimalus garantijos dydis turi

siekti 5000 eurų)

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

 

Norint pasinaudoti priemone reikia kreiptis į finansų įstaigą ir susitarti

dėl finansavimo.

Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą

ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį bei Invegai  pateiks

prašymą  garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius

dokumentus.

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

Finansų įstaigos
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Individualios

garantijos

lizingui

KREIPTIS GALI 

SVV subjektai  ir pradedantieji verslininkai

garantijos teikiamos lizingui įsigyti gamybinę įrangą ir (arba)

įrenginius, reikalingus veiklos vykdymui ir produktyvumui didinti.

Maksimali garantijos, įskaitant turimų garantijų likučius, suma yra:

FINANSUOJAMA 

 1.  SVV iki 3 metų – 750.000 EUR;

 2. SVV daugiau kaip 3 metai – 1.500.000 EUR.

Minimali nuosava dalis - 10 % 

Garantijos intensyvumas - iki 80 % (Minimalus garantija ne mažiau

kaip 5000 eurų)

turto vertinimo privalomumas - priklauso nuo lizinguojamo turto

būklės

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

 

Norint pasinaudoti priemone reikia kreiptis į finansų įstaigą ir susitarti

dėl finansavimo.

Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti lizingą ir

pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį bei Invegai  pateiks

prašymą  garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius

dokumentus.

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

Finansų įstaigos

 

INVEGA  PRIEMONĖS  SVV:
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Nuomos

įsipareigojimų

naštos verslui

mažinimo

koncepcija

KREIPTIS GALI 

tik įmonės ar verslininkai, kurių pagrindinės vykdomos veiklos pakliūva į 

2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarime Nr. 207 nurodytų draudžiamų vykdyti

veiklų sąrašą.

apmokama dalis nuomos mokesčio

numatoma kompensuoti iki 50 proc. nuomos kainos, jei įmonei ar

verslininkui nuomotojas suteikia ne mažesnę kaip 30 proc. nuomos

mokesčio nuolaidą (Nuolaida bus įvertinama lyginant sąskaitas už

2020 m. vasario mėn. taikytą nuomos kainą ir mėnesio nuomos kainą,

nurodytą sąskaitos faktūrose už prašomus kompensuoti laikotarpius).

FINANSUOJAMA 

Kompensacija teikiama už karantino laikotarpiu ir 2 mėn. po jo taikytą

nuomos mokestį.

Kompensacija pagal pateiktas sąskaitas faktūras bus sumokama

nuomotojui.

PRIEMONĖS SĄLYGOS:

 

KAIP PASINAUDOTI PRIEMONE? 

Detalesnė informacija kaip pasinaudoti šia priemone bus tik priėmus

kompensacijos tvarką reglamentuojančius teisės aktus.

KAS TEIKIA PARAMĄ? 

INVEGA

 

* SVV subjektu yra laikomas tas, kurio:  

(i) darbuotojų skaičius mažesnis nei 250; 

(ii) ir metinės pajamos neviršija 50 mln. EUR arba balansinė turto vertė neviršija

43 mln. EUR.

INVEGA  PRIEMONĖS  SVV:



nevykdomas mokesčių išieškojimas;

taikomas atleidimas nuo delspinigių;

sudarius mokestinės paskolos sutartį (MPS) - bus neskaičiuojamos palūkanos. 

VMI yra paskelbusi  mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą.  Šiems mokesčių

mokėtojams, kuriems nuo kovo 16 d. iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir 2 mėn. po jos atsiras mokėtinų

mokesčių, bus automatiškai suteikiamos šios pagalbos priemonės:

Po ekstremalios situacijos pabaigos, į sąrašą įtrauktos įmonės,  mokesčiams sumokėti arba mokestinės

paskolos sutarčiai, be palūkanų sudaryti, turės 2 mėnesius.

 

Šiems mokesčių mokėtojams taikomos ir analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą

palengvinančios priemonės. 

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".

Mokesčių mokėtojai, kurie nėra įtraukti į VMI paskelbtus sąrašus, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes

dėl COVID-19, dėl minėtų pagalbos priemonių taikymo taip pat gali kreiptis į mokesčių administratorių,

pateikdami nustatytos formos prašymą dėl pasirinktų pagalbos priemonių taikymo, kuriame turi pagrįsti,

kad patyrė neigiamas pasekmes.
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Kur kreiptis ir 
kokius dokumentus pateikti?

VMI  IR  SODRA

Kas gali tikėtis pagalbos?

Prašymai tiek dėl VMI, tiek dėl Sodros administruotinų mokesčių teikiami „vieno langelio" principu ir

supaprastintu būdu, t. y. vienas VMI ir Sodrai adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI, atsisakyta

papildomai privalomų pateikti dokumentų, pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais. 

VMI parengė minėto prašymo formą, kurią užpildžius galima pateikti per Mano VMI, el.

paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu. Supaprastinta prašymo forma (parsisiųsti).

Kreiptis dėl kelių pagalbos priemonių galima vienu prašymu, atskirų prašymų teikti nereikia.

https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8016055/Moketojo_prasymas_del_COVID-19/bedb35b2-3350-41e4-99e1-f4c55006b5d2
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1) 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.

2) Atidėtas GPM deklaravimas.    Pratęstas gyventojų pajamų mokesčio    už 2019 metus deklaravimo    ir

sumokėjimo terminas iki 2020 m. liepos 1 d. (buvo iki gegužės 4 d.).

3) Atleidimas nuo nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių.  Savivaldybėms

rekomenduota atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių.

4) Nuostolių perkėlimo galimybė. Pagal Pelno mokesčio įstatyme nustatytą tvarką, visos įmonės, kurios per

mokestinį laikotarpį apskaičiuoja mokestinį nuostolį, turi galimybę perkelti susidariusius mokestinius

nuostolius į kitus mokestinius laikotarpius ir jais susimažinti tais mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotą

apmokestinamąjį pelną (su tam tikrais apribojimais).

5) Sudarius mokestinės paskolos sutartį (MPS), mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos

pabaigos ir dar 2 mėn. po ekstremalios situacijos atšaukimo  ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių

mokėtojas neprašys intensyvesnio mokėjimo).

6) Jei įmonės turi mokesčių skolų, kurios susidarė dar iki paskelbiant karantiną, tačiau jų šiuo metu sumokėti

negali, jos turėtų kreiptis į VMI dėl MPS, o tos, kurios jau yra sudariusios tokias sutartis, gali pateikti prašymą

pakeisti MPS grafiką ir sąlygas. 

7) 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 – įmonės per 1 mėn. nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į

„Sodrą" dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

8) Įmonės gali sudaryti MPS ir dėl gyventojų pajamų mokesčio.

Kitos mokesčių lengvatos



Darbdaviai, atitinkantys visas šias sąlygas:

1)   kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga.

2) kuriems nėra iškelta bankroto byla ir nėra likviduojami, dėl kurių priimtas kreditorių susirinkimo sutarimas bankroto

procedūras vykdyti ne teismo tvarka.

3)   kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius 1 m. iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo baudos,

paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 str. nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal

Administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu 1 per paskutinius 1 m. iki pasiūlymo

pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos

norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo

užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės

ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

4) kurie dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino darbuotojams DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju

paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas.
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Kas turi teisę gauti subsidiją?

UŽIMTUMO  TARNYBA 

 

Subsidijos dydis ir mokėjimo trukmė:

70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto (arba 1,5 MMA).

90 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (arba 1MMA). 

Subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo prastovoje esančiam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris

negali būti didesnis negu darbuotojo darbo sutartyje iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos

nustatytas darbo užmokestis, ir darbdavio pasirinkimu sudaro:

Jeigu darbuotojui prastova DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis

apskaičiuojamas proporcingai  darbdavio paskelbtam darbuotojo prastovos laikui.  Subsidija mokama, kol tęsiasi

ekstremali situacija ir karantinas.

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl subsidijos skyrimo?

Dėl subsidijos skyrimo darbdavys turi kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos

teritorijoje registruota darbdavio buveinė.

Paraiškos kartu su reikiamais dokumentais pateikiamos elektroniniu paštu į  klientų aptarnavimo skyriaus  el. paštą,

pasirašius juos elektroniniu parašu arba siunčiant paštu į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė

yra registruota.  

SVARBU!  Nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai bus grąžinami juos pateikusiam darbdaviui  tikslinti ir

nagrinėjami tik pasirašyti tinkamai (paprastu arba elektroniniu parašu).

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/04/
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Kokius dokumentus reikia pateikti?

teikiami aukščiau 2 ir 3 punktuose nurodyti dokumentai.

darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija darbo užmokesčiui,  išmokėjimą kiekvienam

darbuotojui pagrindžiantys dokumentai. 

Kreipiantis pirmą kartą:

1)  Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Pasiūlymas  įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo

įstatymo 41 str. 21 d. nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti (Pasiūlymo forma).

2) Užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Prašymas  išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems

DK 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju paskelbta prastova (Prašymo forma).

3)  Dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą (įsakymo, nutarimo ar kt.), kopija. 

 

Kreipiantis kitais mėnesiais:

 

Dokumentai teikiami ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. 

 

SVARBU! Tais atvejais, kai darbdavys dėl subsidijos prastovų laikotarpiu skyrimo kreipiasi tik vieną kartą, taip pat tais

atvejais, kai subsidijos mokėjimas yra nutraukiamas, darbdavys privalo ne vėliau kaip per 30 k. d. nuo subsidijos gavimo

dienos pateikti Užimtumo tarnybai darbo užmokesčio už praėjusį kalendorinį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija,

išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus. Atsakomybė darbdaviui, nepateikusiam nurodytų

dokumentų per nustatytą terminą, nustatyta Užimtumo įstatymo 61 straipsnyje. Išmokėta subsidija bus išieškoma teisės

aktų nustatytą tvarka.

Kokius veiksmus turi atlikti darbdavys norėdamas gauti subsidiją?

1) Priimti įsakymą dėl prastovos, kuriame turi būti nurodyta prastovos skelbimo priežastis, prastovos rūšis (prastova ar

dalinė prastova), prastovos laikotarpis, darbuotojas ar sąrašas darbuotojų, kuriems skelbiama prastova ir kt.

2) Ne vėliau kaip per 1 d. d. nuo prastovos paskelbimo darbdavys privalo  informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie

prastovos paskelbimą darbuotojui.

3) Prastovos metu mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinio dydžio algą (607 Eur), kai darbuotojo darbo sutartyje

sulygta visa darbo laiko norma.

4) Išlaikyti ne mažiau kaip 50 proc. darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėn. nuo subsidijos mokėjimo pabaigos, kurioms

išlaikyti buvo mokama subsidija.

 

SVARBU! Paaiškėjus, kad prastovos metu darbuotojas dirba, subsidija darbdaviui būtų nutraukiama, o jau išmokėtą visą

subsidijos sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas minėtas pažeidimas, darbdavys turėtų grąžinti ne vėliau

kaip per 2 mėn.

 

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/04/priedas_Pasi%C5%ABlymas.docx
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/04/8-2-priedas_Pra%C5%A1ymas.xlsx
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Kada subsidijos mokėjimas nutraukiamas?

1) Kai Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo

terminas.

2) Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui priėmus

nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.

3) Įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre.

4) VDI nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui paskirta ir mokama subsidija, vykdo darbo funkcijas

jam dėl karantino paskelbtos prastovos metu.

darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo,

darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių,

darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios,

dėl darbuotojo mirties, 

 

SVARBU! Darbdaviai, kuriems subsidijos mokėjimas buvo nutrauktas, per 3 mėn. nuo subsidijos mokėjimo

pabaigos atleidę iš darbo daugiau kaip 50 proc. darbuotojų, kuriems buvo paskelbta prastova dėl karantino ir

už juos mokama subsidija, išskyrus darbuotojus, atleistus pagal DK:

dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo

iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse galės ne anksčiau kaip po 12 mėn. baigus mokėti subsidiją.

mūsų komanda pasirengusi
Jums padėti Jūsų verslui skirtos paramos
gavimo klausimais - 

susisiekite bendruoju kontaktu: 

info@jurisconsultus.lt 


