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Rengėjas: Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Tikslas: patikslinti priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir
administravimo tvarkos aprašo nuostatas.
Esama situacija: šiuo metu galioja priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“
kvietimas savarankiškoms įmonėms, artimiausiu metu bus skelbiamas kvietimas susijusioms įmonėms.
Subsidijų paraiškų vertinimo metu VMI ir LVPA susiduria su vertinimo problemomis, kurioms spręsti
siūloma patikslinti Aprašą.
Esmė: siūlomi pakeitimai:
 atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai gali vykdyti tiek ekonominę, tiek neekonominę veiklą, siūloma
patikslinti, kad įmone (kaip tinkamu pareiškėju) juridinis asmuo laikomas ta dalimi, kuria vykdo
ekonominę veiklą, taip pat nustatyti, kad tokiam pareiškėjui subsidijos dydis skaičiuojamas nuo
GPM dalies, proporcingos jo vykdomai ekonominei veiklai;
 kadangi ne visos asmenų, kurie pagal Aprašą laikomi darbuotojais, gaunamos pajamos priskiriamos
A klasei, gali būti priskiriamos ir B klasei (pvz., individualios įmonės vadovo iš individualios
įmonės gaunamas darbo užmokestis), siūloma atsisakyti detalizavimo apie pajamų priskyrimą
konkrečiai klasei, kas reikštų, kad būtų vertinama nuo visų pajamų įmonės sumokėta (įskaityta)
GPM suma ir taip sudaryta galimybė parama pasinaudoti didesniam skaičiui nukentėjusių įmonių;
 atsižvelgiant į tai, kad techniškai nėra užtikrinta galimybė visiems potencialiems pareiškėjams
Juridinių asmenų registrui pateikti metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį, siūloma
nustatyti išimtį, kad reikalavimas būti pateikusiam Juridinių asmenų registrui metinių finansinių
ataskaitų už 2019 metus rinkinį netaikomas pareiškėjams, kurių metinių finansinių ataskaitų
elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta VĮ Registrų centro. Šie pareiškėjai metinių finansinių
ataskaitų už 2019 metus rinkinį pateiktų kartu su subsidijų paraiška;
 kadangi nėra nustatyta reikalavimo pareiškėjui savo vardu turėti sąskaitą ir būtent ją nurodyti
subsidijų paraiškoje, praktiškai susiduriama su skirtų subsidijų pervedimo pareiškėjui problemomis,
kai paaiškėja, kad subsidijų paraiškoje nurodyta sąskaita yra ne pareiškėjo ir pan. Atsižvelgiant į
tai, siūloma tokį reikalavimą nustatyti;
 siekiant išvengti rizikos, kad subsidija galėtų būti skirta įmonėms, kurios nesilaiko Lietuvos
Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų reikalavimų, siūloma nustatyti reikalavimą,
kad subsidija nėra skiriama pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jeigu jo ir
(arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai,
kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, arba dalyvauja užsieniečiai, kuriems yra uždrausta
atvykti į Lietuvos Respubliką;
 atsižvelgiant į tai, kad subsidijų paraiškas teikia ir nuo COVID-19 nenukentėjusios įmonės, kurių
apyvarta krito ne dėl pandemijos ir karantino metu įvestų apribojimų (VMI informavo, kad
vertinant ar atskiri mokesčių mokėtojai iš tiesų patyrė neigiama poveikį dėl COVID-19, buvo
nustatyta, kad dalis apyvartos sumažėjimo priežasčių gali būti visiškai nesusiję su pandemija ir
karantino ribojimais (pvz., su pandemija nesusiję pasiūlos ar rinkos pokyčiai, sezoniškumo
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faktorius, turto pardavimas ir kt.), Projektu siūloma detalizuoti, kad jeigu nustatoma, kad apyvarta
krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka apyvartos
kritimo sąlygos ir jam subsidija negali būti skiriama. Taip pat siūloma nustatyti VMI galimybę iš
pareiškėjų prašyti pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius būtent nukentėjimą dėl
COVID-19.
Derinimas:
 Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Konkurencijos taryba derino be pastabų;
 projektas patikslintas pagal Užsienio reikalų, Finansų ministerijų, LVPA ir Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos pastabas, iš dalies atsižvelgta į VMI ir Teisingumo ministerijos pastabas;
 Kultūros ministerija ir Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras pastabų nepateikė;
 su Vidaus reikalų ministerija ir Migracijos departamentu suderinta darbo tvarka.
Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatos neįgyvendinamos.
Dalykinio vertinimo išvada: siūlytina projektą aptarti tarpinstituciniame pasitarime.
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