Atmintinė dėl naujos pagalbos priemonės nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms
Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė apie Vyriausybės 2021-01-15 nutarimu Nr. 24
patvirtintą naują pagalbos priemonę nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms – negrąžinamąsias
vienkartines subsidijas. Subsidijomis siekiama padėti įmonėms įveikti COVID-19 sukeltas neigiamas
pasekmes ir išsaugoti likvidumą. Iš viso bus paskirstyta 150 mln. Eur biudžeto lėšų. Siūlome suskubti
pateikti paraišką, kadangi subsidijos bus skiriamos tol, kol bus paskirstytos numatytos lėšos, o
prioritetą turės anksčiau pateiktos paraiškos.
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Vidutinė mėnesio apyvarta sumažėjo 30 proc. ar daugiau.
Apyvartos sumažėjimas bus skaičiuojamas nuo 2020-11-01
iki 2021-01-31, palyginti su 2019–2020 m. laikotarpiu. Jeigu
įmonės veikla buvo uždrausta po 2020-11-30, tuomet bus
skaičiuojamas apyvartos mažėjimas nuo 2020-12-01 iki
2021-01-31. Jeigu įmonė įsteigta nuo 2019-11-01 iki
2020-11-30, bet tuo laikotarpiu, kai skaičiuojamas
apyvartos smukimas, pajamų negavo, tuomet bus žiūrima,
ar vykdoma pagrindinė veikla yra įtraukta į karantino metu
ribojamų veiklų sąrašą;
Metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. Eur arba turto
balansinė vertė 2019-12-31 neviršijo 43mln. Eur;
Veikia visose srityse, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės,
akvakultūros sritis, kredito ir finansų įstaigas. Jeigu nors
viena įmonės vykdoma ūkinė veikla priskiriama
išvardytoms sritims, įmonei subsidija nėra teikiama;
Atitinka kitus Vyriausybės numatytus reikalavimus.
Jeigu 2019 m. įmonės sumokėta ar įskaityta GPM suma
siekia daugiau kaip 2 tūkst. Eur, bus mokama 25 proc.
dydžio subsidija
Jeigu 2019 m. sumokėta ar įskaityta GPM suma siekia
2 tūkst. Eur ir mažiau, bus mokama minimali 500 Eur
subsidija;
Jaunoms įmonėms, įsteigtoms nuo 2019-11-01 iki
2020-11-30, jei jų pagrindinė veikla įtraukta į ribojamų
sąrašą, skiriama minimali 500 Eur subsidija;
Maksimalus subsidijos dydis 800 000,00 Eur.
Paraiškos subsidijoms gauti teikiamos per Valstybinės
mokesčių inspekcijos (VMI) interneto svetainėje paskelbtus
kvietimus. VMI skelbs du kvietimus: pirmasis bus skirtas
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savarankiškoms įmonėms, antrasis – nesavarankiškoms
įmonėms;
Pagal pirmąjį kvietimą subsidijos įmones pasieks maždaug
per 2 savaites nuo paraiškos pateikimo, pagal antrąjį – per
mėnesį (dėl sudėtingesnio vertinimo proceso);
Teikti paraiškas gauti subsidiją bus galima tol, kol bus
paskirstytos numatytos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki
2021-06-01.
Nustačius, kad pareiškėjas pateikė neteisingą, neišsamią ar
netikslią informaciją (duomenis) ir subsidijų paraiškos
pateikimo momentu neatitiko Vyriausybės nustatytų
reikalavimų;
Nustačius, kad subsidija panaudota dividendams
išsimokėti, kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams
mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems
mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip
pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti.
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