Paramos
priemonės
verslui

/GARANTIJOS/

• Apmokėtinų sąskaitų paskolos
iki 100 tūkst. Eur

/PASKOLOS/

• Finansinė priemonė „Alternatyva“
iki 200 tūkst. Eur
Individualios garantijos
Iki 80% investicijoms ir apyvartai

• Pagalbos verslui fondas COVID-19

Portfelinės garantijos paskoloms 2
80% paskoloms ir lizingo sandoriams

• Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiam
verslui iki 100 tūkst. Eur
• Sutelktinės paskolos „Avietė“ iki 25 tūkst. Eur
• Palūkanų kompensacijos
100%

/KOMPENSACIJOS/

Paskolos

Apmokėtinų sąskaitų paskolos

Jei jūsų įmonė – nedidelė, o jūsų paslaugas ar prekes pirkusios įmonės dėl paskelbto karantino nebepajėgia
apmokėti jūsų sąskaitų, galėsite pasinaudoti priemone „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“.

•

Dėl paskolos galės kreiptis įmonės tiekėjos, kurių sąskaitų
neapmokėjo arba tik iš dalies apmokėjo įmonė pirkėja.

•

Įmonė pirkėja yra įtraukta į VMI COVID-19 paveiktų įmonių
sąrašą.

•

Įmonė tiekėja turi būti pateikusi nuo 2020-01-16 iki 2020-03-16
(imtinai) išrašytas PVM sąskaitas faktūras į VMI prie LR FM
„Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS)“

•

Juridinių asmenų registrui turi būti pateikta 2018 m. ir 2019 m.
finansinė ataskaita.

Paraiškų teikimas
(Paraiškas teikti adresu https://asap.invega.lt)

Kokius dokumentus būtina pateikti?

Bus tikrinama ar:

1. Svetainėje suveskite sąskaitos, kurią turi
apmokėti pirkėjas, duomenis.

1. Įmonė išlaikė bent 50% darbuotojų
karantino metu.

2. Ji turi būti išrašyta iki 2020 m. kovo 16d.

2. Įmonės kredito reitingas yra
vidutinis arba geresnis.

3. Sąskaitos neapmokėjus įmonė turi
patvirtinti sąskaitą.

3. Įmonė nėra įtraukta į VMI ilgalaikių
skolininkų sąrašą.

4. JA registre turi būti pateikta 2018 m.
ir 2019 m. finansinė ataskaita.
Paskolos suma vienam gavėjui negali viršyti nė vienos iš šių maksimalių ribų:
•

Negali viršyti 25% įmonės 2019 m. pardavimo pajamų.

•

85 % neapmokėtos patvirtintų sąskaitų vertės.

Priklauso nuo įmonės kategorijos ir gali svyruoti nuo 10 000 iki 100 000 EUR.

Finansinė priemonė „Alternatyva“
•

Suteikia galimybę SVV subjektams gauti reikiamą finansavimą
verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus.

•

Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto
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 m. gruodžio 1 d. priemonės „Alternatyva“ lėšomis 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.

•

Finansavimas SVV subjektams gali būti teikiamas kaip
paskola, faktoringas ar finansinė nuoma (lizingas).

•

Priemonei įgyvendinti skirta iki 50 mln.
eurų į INVEGOS fondo (grįžusių ir (ar)
grįšiančių ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto) lėšų.

•

Didžiausia paskolos dalis iš priemonės
„Alternatyva“ lėšų – 200 000 Eur.

Kaip veikia?
•
•

Dėl paskolų reikia kreiptis į finansų įstaigą, pasirašiusią bendradarbiavimo sutartį su „Invega“
Paskola SVV subjektui gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui.

Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui

•

Jei jūsų įmonė priskiriama smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektui, o apyvarta nukrito daugiau kaip 60 proc.

•

Skiriama būtiniausioms veiklos
išlaidoms finansuoti, tokioms kaip
darbuotojų darbo užmokestis, nuoma,
komunalinės išlaidos ar pan.

(Šią priemonę gali gauti smulkaus ir vidutinio verslo subjektai ir
šią priemonę jau teikia sutelktinio finansavimo platforma Finbee).
Pagrindinės sąlygos:

„Avietės“ paskolos teikiamos per sutelktinio finansavimo platformas.

Sutelktinių paskolų
priemonė „Avietė“

•

Bendradarbiavimo sutartį su INVEGA sudaręs sutelktinės finansavimo
platformos operatorius pagal poreikį galės naudoti „Avietės“ lėšas priemonės
sąlygas atitinkantiems verslo projektams finansuoti, išduodant paskolas.

•

Vienai paskolai gali būti skiriama ne daugiau kaip 25 000 eurų.

•

Finansuojama iki 100 % paskolos sumos.

•

Per 6 mėnesių laikotarpį vienam paskolos gavėjui bus finansuojama ne
daugiau kaip 2 paskolos.

•

Paskolos SVV papildomomis sąlygomis bus teikiamos ne ilgesniam kaip 12
mėnesių laikotarpiui.

•

Paskolos bus teikiamos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

•

Iš viso „Avietės“ paskoloms finansuoti skirta 4,615 mln. eurų.

Pasidalytos rizikos
paskolos
 (Kreiptis gali SVV subjektai, kurių
apyvarta sumažėjusi. Teikia Šiaulių
bankas ir AB Swedbank).

•

Finansavimas gali būti teikiamas paskolos ir kredito
linijos forma.

•

Maksimalus vienos paskolos dydis SVV subjektui –
4 mln. eurų.

•

Paskolų kiekis vienam SVV subjektui nėra
ribojamas.

•

Palūkanos: 45 % paskolos/ kredito linijos taikoma 0
% metinių palūkanų, o 55 % paskolos/kredito linijos
- taikomos rinkos sąlygas atitinkančios metinės
palūkanos.

•

Gali būti finansuojamos investicijos, skirtos SVV
subjekto investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui
finansuoti.

•

Paskolos gali būti teikiamos ne ilgesniam nei 120
mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma - 36
mėnesių laikotarpiui.

Kaip veikia?
•

Pasidalytos
rizikos paskolos

PRP priemonė pagrįsta skolinimo principu. Šiai finansinei
priemonei įgyvendinti naudojamos PRP priemonei skirtos
lėšos ir PRP priemonės valdytojo privačios lėšos pagal 45/55
rizikos pasidalinimo proporciją, pagal kurią, teikiant
finansavimą, PRP priemonės valdytojas prie 45 proc. PRP
paskolos/kredito linijos dalies, skirtos iš PRP priemonės lėšų,
prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. Finansavimas
pagal PRP priemonę teikiamas kaip de minimis pagalba pagal
Reglamentą Nr. 1407/2013.

Atviras kreditų
fondas 2
 (Kreiptis gali SVV subjektai. Pagalbą

teikia AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
ir UAB Medicinos bankas ).

• Maksimalus vienos paskolos dydis
SVV subjektui – 600 000 eurų.
Maksimali suma gali būti didinama
atsižvelgiant į banko skiriamą
nuosavų lėšų procentą.
• Paskoloms taikomos žemesnės nei
rinkoje esančios palūkanos.
• Finansavimas (paskolos ir lizingo
forma) teikiamas ne ilgesniam kaip
120 mėn., o kredito linijos forma – ne
ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui.
• Norint pasinaudoti priemone, reikia
kreiptis į kredito įstaigą, su kuria
sudaryta bendradarbiavimo sutartis
dėl lengvatinių paskolų teikimo.

Kompensacijos

100 proc. palūkanų kompensacija paskolos mokėjimo
atidėjimo laikotarpiu
Kreiptis gali SVV, kuris nuo 2020 kovo 16 d. iki 2020 gruodžio 31
d. su finansų įstaiga pasirašė susitarimą dėl finansinių
įsipareigojimų grąžinimų atidėjimo pagal:

•

Kompensuojama 100 proc. ne
didesnių nei 7 % metinių palūkanų už
paskolas, kurių grąžinimas yra
atidėtas nuo 2020 m. kovo 16 d.

-

investicinės paskolos sutartį.

•

-

finansinės nuomos (lizingo) sutartį.

Kompensavimas taikomas iki 2020
m. gruodžio 31 d.

•

Kompensacija išmokama kas
mėnesį.

•

Maksimalus atidėjimo laikotarpis, už
kurį taikoma kompensacija - 6 mėn.

•

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

- apyvartinės paskolos sutartį (išskyrus kredito linijos
apyvartinėms lėšoms finansuoti).

Kaip veikia?
• Reikia pateikti paraišką „Invegai“. Paraiška vertinama
iki 30 dienų po tinkamai pateiktų dokumentų. Po
teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija
išmokama kas mėnesį.

Palūkanų kompensacija įprastinėmis sąlygomis

• Kreiptis gali SVV, kurie gavo investicinę paskolą ar
sudarė finansinės nuomos (lizingo) sandorį arba gavo
apyvartinę paskolą, atitinkančią priemonės sąlygas.

• Kompensuojama nuo 50 iki
100 proc. nuo faktiškai
sumokėtų palūkanų sumos iki
60 mėn.

• Pramonės įmonės, turinčios paskolos ar lizingo
sutartį, skirtą įmonės energetiniam efektyvumui didinti
(remiantis atlikta energijos vartojimo efektyvumo audito
ataskaita).

Kaip veikia?
Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Palūkanos
kompensuojamos kas mėnesį.

Garantijos

Portfelinės garantijos lizingo sandoriams
Priemonė skirta palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau SVV), kai
SVV susiduria su finansų įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema.
•

Kreiptis gali SVV atstovai.

•

Didžiausia garantuojama lizingo suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo
keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur.

•

Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui.

•

Lizingo sandoriams, suteiktiems su portfeline garantija, garantuoti skirta 6,45 mln. Eur.

Portfeline garantija garantuojamais lizingo sandoriais
gali būti finansuojamos šios investicijos:
Nauji (nenaudoti):

•įrenginiai,
•įranga,

•technologinės linijos
•žemės ir miškų ūkio technika, skirti gamybos (prekėms,
medžiagoms, energijai gaminti) paslaugoms teikti ir
statybos veiklai vykdyti ir kurie yra atskiriama gyvenamųjų
patalpų ir negyvenamųjų pastatų dalis.

Teikia:
SIA „UniCredit Leasing Lietuvos filialas“
AB Šiaulių bankas

Portfelinės garantijos paskoloms

•

Kreiptis gali SVV atstovai.

•

Didžiausia garantuojama paskolos suma – 1 875 000 Eur,
arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju –
937 500 Eur.

•

Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120
mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėnesiams.

•

Paskolų, suteiktų su portfeline garantija, garantavimui skirta
37,97 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Teikia:
AB Šiaulių bankas
UAB Medicinos bankas
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
AB bankas „Swedbank“

•

Paskolos suteikiamos tik
potencialiai ekonomiškai
gyvybingoms veikloms,
susijusioms su SVV subjektų
steigimu, plėtra ar stiprinimu ir
t.t.

•

Teikiamos investicijoms ir
apyvartiniam kapitalui finansuoti.

SVV subjektai ir didelės
įmonės, kurios dėl COVID19 patyrė sunkumų:

Portfelinės
garantijos
paskoloms 2 ir
lizingo
sandoriams 2

• Sumažėjo apyvarta
daugiau kaip 40%.
Kas gali kreiptis?

• Generuojami finansiniai
srautai nepakankami
turimiems
įsipareigojimams įvykdyti.

• Kritinė likvidumo rodiklio
reikšme tapo mažesnė nei
1.

•

Kiekviena į „Portfelinės garantijos paskoloms 2” priemonės portfelį įtraukta
paskola ar lizingo sandoris garantuojamas 80 proc. garantijos dydžiu.

Į garantuotą portfelį gali būti įtraukiamos:
- apyvartinės paskolos, įskaitant atgręžtinius lizingo sandorius, skirtos įmonių likvidumui palaikyti,
suteiktos ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d.;

Pagrindinės sąlygos

- anksčiau pasirašytos negarantuotos investicinės (įskaitant lizingo sandorius) ir apyvartinės
(išskyrus atgręžtinius lizingo sandorius) paskolos, kurioms ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d.
prailgintas įmokų grąžinimo grafikas ar taikomas įmokų grąžinimo atidėjimas, nebloginant kitų
paskolos grąžinimo sąlygų.

•

Teikiamos ne ilgesniam kaip 6 metų (72 mėnesių) laikotarpiui.

•

Dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos,
įmonės apyvartos, investicinių ir kitų įsipareigojimų, o maksimali suma negali viršyti
5 mln. eurų.

•

Paskolos gali būti įtraukiamos į garantuotą portfelį ne vėliau kaip iki 2020 m.
gruodžio 31 d.

Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams sandoriams

2

Priemonė palengvina labai mažam, mažam ir vidutiniam verslui
prekybinių sandorių finansavimą.

•
•
•

Kreiptis gali labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1 875 000 Eur, arba
įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937
500 Eur.
Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12
mėnesių. (Pasibaigus Faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, su
MVĮ gali būti sudaromas naujas Faktoringo sandoris).

Kaip veikia?
Kiekvienam finansų įstaigos, įgyvendinančios Portfelinių garantijų faktoringui priemonę, portfelyje
esančiam faktoringo sandoriui bus suteikiama 80 proc. garantija, tačiau visų išmokų suma negalės viršyti
viršutinės ribos, kurios dydis yra 20 proc. nuo suformuoto faktoringo sandorių portfelio garantijų sumos.

Individualios garantijos paskoloms ir lizingo sandoriams
•

Pagal šią priemonę INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 %
sumos, likusi dalis padengiama paskolos gavėjo užtikrinimo priemonėmis.

•

Individualios paskolų garantijos teikiamos už paskolas, skirtas investicijoms į ilgalaikį turtą ir / arba
apyvartinėms lėšoms SVV plėtrai finansuoti.

•

Individualios garantijos lizingui teikiamos SVV įsigyjant naują gamybinę įrangą, t.t.

•

Maksimali garantijos suma yra:
SVV, veikiantiems iki 3 metų – 750 000 eurų.
SVV, veikiantiems daugiau kaip 3 metai – 1 500 000 eurų.

•

Laikinai, iki 2020 m. gruodžio 31 d., garantijos teikiamos ir už paskolas, skirtas veiklos palaikymui ar
investicijų pabaigimui finansuoti;

•

Laikinai, iki 2020 m. gruodžio 31 d., nebekontroliuojama kam naudojama garantuota apyvartinė paskola.

•

Galimas paskolos refinansavimas.

•

Negali pretenduoti įmonės, kurių veikla uždrausta.

Kaip veikia?
Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką ar kredito uniją ir susitarti dėl
finansavimo. Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą, galimybes grąžinti paskolą ir pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį. Po to
finansų įstaiga „Invegai“ pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus.

Garantijos didelėms įmonėms
Padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų
įstaigoms užstato problemą ir palengvina priėjimą prie
finansavimo šaltinių.
•

Kreiptis gali didelės įmonės, kuriose dirba ne
mažiau kaip 250 darbuotojų.

•

Maksimali garantijos, įskaitant turimų garantijų
likučius, didelei įmonei – 1 500 000 EUR.

Minimali nuosava
dalis
Didelės įmonės
paskolai

20 %

Garantijos
intensyvumas
iki 80 %

Kaip veikia?
•

Norint pasinaudoti priemone, didelė
įmonė pirmiausiai turi kreiptis į banką ir
susitarti dėl finansavimo.

•

Finansų įstaiga įvertins vykdomą projektą,
galimybes grąžinti paskolą ir
pasiskaičiuos trūkstamo užstato dydį.

•

Po to finansų įstaiga „Invegai“ pateiks
prašymą garantijai gauti ir kitus su
finansavimu susijusius dokumentus.

Kitos finansinės priemonės

Pagrindiniai projektų administravimo pakeitimai:

Projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali būti atidedamas ar
pratęsiamas projekto vykdytojo prašymu.

 Projekto veiklos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, jeigu nėra
galimybės vykdyti veiklos įprastiniu būdu.
 Reikalavimas pateikti avanso užtikrinimo priemones, kai avanso suma
neviršija 10 000 eurų, netaikomas.

Supaprastintas ES
investicinių projektų
administravimas

 Paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas 14 dienų visuose
paskelbtuose ir laikinosios tvarkos įsigaliojimo dieną galiojančiuose
kvietimuose.
 Projekto vykdytojo prašymu projekto veiklų įgyvendinimo terminas gali
būti atidedamas ar pratęsiamas, kai projekto veiklų vykdyti neįmanoma ir
jos turi būti atidėtos, t.t.

 Mokėjimo prašymus projekto vykdytojai gali teikti dažniau nei numatyta
projektų finansavimo sąlygų apraše ar finansavimo sutartyje.
 Reikalavimo rengti arba tikslinti investicinį projektą atsisakoma, kai
įsigyjama medicininė įranga ar kitos sveikatos sektoriui reikalingos
priemonės.

 Gali būti įtraukiamas ar padidinamas avansas, keičiant finansavimo
sutartį.
 Gali būti suteikiamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto
sutartyje.

• Darbuotojai, kurie neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu ir
kuriems nėra paskelbta prastova, galės gauti ligos išmoką iki
paskelbto karantino pabaigos.

Ligos išmoka
vaikams
prižiūrėti

• Valstybės finansuoja 65,94% darbo užmokesčio. Ligos
išmoką karantino metu turės teisę gauti ne tik vaiko tėvai
(įtėviai ar globėjai), bet ir seneliai, o taip pat ir darbuotojai,
besirūpinantys negalią turinčiais artimaisiais, sergantys
sunkiomis lėtinėmis ligomis, turintys riziką užsikrėsti
užkrečiama liga darbe, jeigu nėra galimybės dirbti nuotoliniu
būdu ir nėra paskelbta prastova.

LR Seimas 2020 m. balandžio 8 d. pritarė pataisoms, remiantis kuriomis,
darbdaviai dėl ekstremalios situacijos ir karantino paskelbę prastovas galės
gauti didesnes nei pagal anksčiau galiojusią tvarką valstybės subsidijas:

70 % darbuotojo atlyginimo, tačiau neviršijant 910,5
eurų bruto už visą prastovos mėnesį, arba

Subsidijos darbo
užmokesčiui,
mokamam
paskelbus prastovas

90 % darbuotojo atlyginimo, tačiau neviršijant 607 eurų
bruto už visą prastovos mėnesį.

•

Jeigu prastova tęsiasi trumpiau negu vieną mėnesį, subsidija
proporcingai mažinama.

•

Darbdavys, norėdamas gauti subsidiją, turi kreiptis į Užimtumo
tarnybą, kuri priima sprendimą dėl subsidijos skyrimo per 5
darbo dienas.

•

Subsidija turi būti išmokama iki einamojo mėnesio pabaigos.

Subsidiją gavusio darbdavio įsipareigojimai:
• Informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie darbuotojui
paskelbtą prastovą.

Subsidijos darbo
užmokesčiui,
mokamam
paskelbus prastovas

• Nereikalauti darbuotojo vykdyti darbo funkcijas
prastovos metu. Pažeidęs šią pareigą darbdavys
nebetenka teisės į tolesnę subsidiją, o jau išmokėtą
subsidijos dalį turės grąžinti per 2 mėnesius.
• Išlaikyti ne mažiau nei 50 % darbo vietų mažiausiai 3
mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos. Pažeidęs
šią pareigą darbdavys negalės dalyvauti remiamojo
įdarbinimo, darbo vietų steigimo ar pritaikymo
subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų
įgyvendinimo priemonėse.

Pasinaudoti subsidijomis negalės:
o Biudžetinės įstaigos.

Subsidijos darbo
užmokesčiui,
mokamam
paskelbus prastovas

o Bankrutuojantys, likviduojami darbdaviai.
o Įmonės, kurių vadovai ar atsakingi asmenys per
pastaruosius metus iki kreipimosi yra gavę baudą
pagal LR užimtumo įstatymą už:
- nelegalų darbą.
- nedeklaruotą darbą.
- užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus.
o Įmonės, kurių vadovai ar atsakingi asmenys per
paskutinius metus yra gavę daugiau nei vieną
administracinę nuobaudą už darbo įstatymų,
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų
pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą,
darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
pažeidimą ir t.t.

Remiantis šia priemone savarankiškai dirbantys asmenys,
negaunantys darbo pajamų, gali pretenduoti į 257 eurų fiksuoto
dydžio mėnesinę išmoką, kuri bus mokama už praėjusį kalendorinį
mėnesį.

Fiksuoto dydžio
išmoka
savarankiškai
dirbantiems

Išmoką gali gauti savarankiškai dirbantys asmenys, kurie
atitinka šias sąlygas:
• Savarankiška veikla registruota ne trumpiau kaip 3
mėnesius per paskutinius metus.
• Savarankiška veikla nebuvo išregistruota iki ekstremalios
situacijos ir karantino paskelbimo dienos (2020 m. kovo 16
d.)
• Nedirbantys pagal darbo sutartį, neturintys darbo
santykiams prilygintų teisinių santykių, negaunantys darbo
pajamų.
• Juridinis asmuo negali būti bankrutuojantis ar
likviduojamas.
Išmoka bus mokama iki ekstremaliosios situacijos ir / ar karantino
atšaukimo.

Mokesčių atidėjimas ir išdėstymas verslams
Jeigu verslas buvo įtrauktas į neigiamą poveikį dėl COVID-19

Jeigu nebuvo įtrauktas į sąrašą

patyrusių įmonių sąrašą
patikrinti galima: https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciumoketojus)

Kol galioja ekstremali situacija ir du mėnesius po jos, jūs esate

Galima pateikti VMI vieną supaprastintą prašymą

automatiškai (be prašymo):

(vienas prašymas, bendras VMI ir Sodrai, bet teikiamas
VMI) dėl:

Atleidžiamas nuo delspinigių
(nuo kovo 16d.)

Mokesčių išieškojimo nevykdymo
(iki ekstremalios situacijos pabaigos ir du

Nebus pradėtas mokesčių išieškojimas

mėnesius po jos)
Atleidimo nuo delspinigių

Pasibaigus ekstremaliajai situacijai:

(nuo kovo 16d. iki ekstremalios situacijos

Per du mėnesius bus galima mokesčius sumokėti arba sudaryti

pabaigos ir du mėnesius po jos)

mokestinės paskolos sutartį be palūkanų.
Mokestinės paskolos sutarties sudarymo
neskaičiuojant palūkanų

• Sudarius MPS, mokesčiai gali būti atidėti iki
ekstremaliosios situacijos pabaigos ir dar du
mėnesius po ekstremalios situacijos atšaukimo ir
toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas
neprašys intensyvesnio mokėjimo).

• Jei verslininkai turi mokesčių skolų, kurios susidarė dar
iki paskelbiant karantiną, tačiau jų šiuo metu sumokėti
negali, jie turėtų kreiptis į VMI dėl MPS, o tie, kurie jau
yra sudarę tokias sutartis, gali pateikti prašymą pakeisti
MPS grafiką ir sąlygas.

Gyventojams, vykdantiems individualią veiklą
Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į
nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą ir kuriems nuo kovo 16 d. iki
ekstremaliosios situacijos pabaigos, bei dar du papildomus mėnesius po jos, atsiras
mokėtinų mokesčių, bus automatiškai, be prašymo:
•
•

atleidžiami nuo delspinigių
nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai

Jei gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą, kuri nėra įtraukta į
nukentėjusių nuo COVID-19 ekonominių veiklų sąrašą, tačiau taip pat susidūrė su
veiklos iššūkiais dėl pandemijos, po mokesčio sumokėjimo termino jis:
•
•
•
•

galės pateikti supaprastintą prašymą VMM dėl mokestinių pagalbos priemonių
taikymo:
delspinigių neskaičiavimo
naujų mokesčių neišieškojimo
arba mokestinės paskolos sutarties sudarymo be palūkanų

(tas pats prašymas galios ir „Sodros" įmokoms)

Mokesčių lengvatos, kuomet yra skiriama parama

• Pinigais, maistu ar apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas
remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų
teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl
verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis.

Kasos aparatų naudotojams
• Mokesčių mokėtojai, dėl paskelbtos ekstremalios situacijos
ir karantino, ilgiau nei 10 darbo dienų nenaudojantys kasos
aparatų, neprivalo pranešti mokesčių administratoriui apie
laikiną jų nenaudojimą.

• Pranešti apie laikinai nenaudojamą kasos aparatą dėl
šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos nereikia, kol
Lietuvoje bus nustatyta ši padėtis. Paskelbus ekstremalios
situacijos pabaigą įsigalios anksčiau buvusi tvarka, kuri
galiojo šiol.
• Jei veikla, kurioje naudojamas kasos aparatas, stabdoma
ne dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino, apie
tai pranešti būtina pateikiant pranešimą el. paštu
vadovaujantis „vieno langelio" principu, t.y. bet kuriai
apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

PVM atskaitos tikslinimas

• Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvoje,
paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl naujojo
koronaviruso (Covid-19) plitimo grėsmės, dėl karantino nustatyto
visuotinio prekybos Lietuvoje draudimo dalis PVM mokėtojų
prarado įsigytas gendančias prekes (pvz., gėles) / dalį jų (pvz.,
baigėsi prekių galiojimo laikas ir prekės buvo utilizuojamos ar
pan.), paaiškina tokių prekių PVM atskaitos tikslinimo
ypatumus.

Mokestinės lengvatos
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.

Dėl inventorizacijos atlikimo

•

Dėl COVID-19 įmonėms neturint galimybės atlikti inventorizacijas, nustatytas
Operacijų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr.
154, ir Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų
apskaitos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16,
fizinės inventorizacijos gali būti neatliekamos.

•

Prekių likučius pakanka nustatyti pagal apskaitos duomenis. Pagal apskaitos
duomenis nustatyti prekių likučiai įrašomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlių
teikiamose akcizų deklaracijose ir atitinkamai kuro objektų eksploatuotojų teikiamose
ataskaitose.

•

Pasibaigus ekstremaliai situacijai, inventorizacija turės būti atlikta aukščiau
nurodytuose teisės aktuose nustatytu terminu.

