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Informacija verslui dėl COVID-19 

Atnaujinta 2021 sausio 6 d.lbos priemonės nuo sausio 1 d. 

  

Vyriausybė pritarė VMI pasiūlymui ir gruodžio 16 d. protokoliniu sprendimu (NR. 59) iki 2021 m. 

balandžio 30 d. pratęsė mokestinės pagalbos priemonių taikymą nuo COVID-19 nukentėjusioms 

įmonėms. VMI sudarė naują įmonių, nukentėjusių nuo pandemijos sąrašą, kurioms iki balandžio 30 

d. ir dar du mėnesius: 

• nebus skaičiuojami delspinigiai  
• nevykdomi mokesčių išieškojimo veiksmai 

Norėdami sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) be palūkanų, į naują sąrašą įtraukti 

verslininkai prašymą VMI turės pateikti iki balandžio 30 d., kadangi MPS turi būti sudaryti iki 

birželio 30 d.  

Naują pandemijos paveiktų įmonių sąrašą parsisiųsti galite čia. 

http://www.vmi.lt/
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/Sarasas_atidejimai_01_06.xlsx


Įmonės į naująjį sąrašą buvo įtrauktos atsižvelgiant į rudens karantino metu nustatytus veiklos 

vykdymo ribojimus pagal EVRK sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijų. 

Sudarant sąrašą buvo atsižvelgta ir į kitus įmonės veiklos rodiklius. Pvz. į sąrašą nėra įtrauktos įmonės 

(PVM mokėtojos), kurių apyvarta 2020 m. spalio – lapkričio mėn., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 

2019 m., nesumažėjo. Taip pat, jei įmonė yra įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, 

vertinama ir tai, ar įmonė nėra bankrutuojanti, likviduojama ir pan. 

VMI nukentėjusių mokesčių mokėtojų sąrašą atnaujins kas mėnesį, įvertinusi įmonių (PVM 

mokėtojų) teikiamus deklaracijų duomenis. 

Mokestinių pagalbos priemonių taikymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko 

įsakymu Nr. VA-27. 

Minės paskolos sutartis be palūkanų 

 Be palūkanų ir be klausimų - iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Įmonės, kurioms taikomos mokestinės pagalbos priemonės buvo pratęstos, mokestinės paskolos 

sutartį be palūkanų gali sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. balandžio 30 d. Įmonės, 

kurios į 2020 m. sudarytą nukentėjusių nuo COVID-19 verslų sąrašą įtrauktos nebuvo, MPS be 

palūkanų sudaryti gali mokesčių skoloms, susidariusioms nuo š. m. sausio 1 d. iki balandžio 30 d. 

Tiek vienu, tiek kitu atveju  MPS įmokas galima išdėstyti iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Sudaryti tokiai sutarčiai jokių papildomų dokumentų VMI pateikti nereikia, užtenka prašymo, 

kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus. Į atnaujintą sąrašą įtrauktoms 

įmonėms prašymą galima pateikti iki balandžio 30 d., prisijungus prie Mano VMI > Paslaugos > 
Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo 

terminų atidėjimas arba išdėstymas. 

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos laikotarpio skolai išdėstyti ir sumokėti neužtenka, galima 

paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių 

metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, 

o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos. 

Ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. termino mokestinės paskolos sutarties sudarymui yra 

taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turi pagrįsti savo prašymą 

dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme 
nurodyti duomenys ir aplinkybės. 

Įmokas galima prašyti atidėti vieneriems metams. 

Mokesčių mokėtojai sudarydami mokestinės paskolos sutartį, pirmąją įmoką gali paprašyti nukelti 

vieneriems metams. Tokiu atveju, kai skola nesiekia 300 tūkst., teikiant prašymą papildomų 

dokumentų pateikti nereikia, kai ji yra lygi ar didesnė kaip 300 tūkst. - mokesčių administratoriui 

kartu su prašymu reikia pateikti ir pagrindžiančius dokumentus. Pažymėtina, jog nukeliant mokėjimą, 

mokestinės paskolos sutarties be palūkanų pabaigos terminas nesikeičia, ją galima sudaryti iki 2022 

m. gruodžio 31 d. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/67d781c04a8311eb8d9fe110e148c770
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e782df06f5411eabee4a336e7e6fdab/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e782df06f5411eabee4a336e7e6fdab/asr


Išsami mokestinių paskolų sudarymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko 

įsakymu Nr. VA-27. 

Kįmonė pateko į 2020 metų nukentėjusių nuo COVID- 

Įmonėms, kurios anksčiau buvo laikomos nukentėjusiomis nuo pandemijos, tačiau dabar į naująjį 

sąrašą  nėra įtrauktos, mokestinės pagalbos priemonės galioja iki 2021 m. vasario 28 d., per šį laiką 

jos gali kreiptis į VMI dėl MPS sudarymo. Sąrašą įmonių, kurioms 2020 metais buvo taikomos 
mokestinės pagalbos priemonės, parsisiųsti galite čia. 

Sąrašą įmonių, kurioms 2020 metais buvo taikomos mokestinės pagalbos priemonės pagal pateiktą 

prašymą, parsisiųsti galite čia. 

Verslininkai, kurie į naują sąrašą nėra įtraukti, tačiau dėl COVID-19 taip pat patyrė finansinių 

sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo netrukus galės kreiptis į mokesčių 

administratorių. Mokesčių administratorius šiuo metu rengia standartizuotą prašymo formą, kurią 

įmonės turės pateikti per Mano VMI. Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos 

priemonės patenkinus prašymą bus taikomos nuo sausio 1 d. 

Įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašas, kurios naudojasi mokestine pagalba ir kurių turima 

bendra mokestinė nepriemoka (kartu su mokestinės paskolos sutartimis) yra didesnė kaip 100 tūkst. 

eurų, sąrašą galima rasti čia. Sąrašas atnaujinamas kiekvieną pirmadienį.  
 
Sąraše, sausio 4 d. duomenimis, yra 1,2 tūkst. įmonių, apie kurias skelbiama tik paslaptyje nelaikoma 

informacija: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, bendra mokestinės nepriemokos suma (kartu 
su mokestinės paskolos sutartimis) bei įmonės sumokėtų mokesčių suma 2019 ir 2020 m. Šiame 

sąraše skelbiamos įmonės nelaikomos skolingomis biudžetui, skelbiama informacija apie mokestinę 

nepriemoką neturės įtakos jų veiklos vykdymui ar dalyvavimui viešuose pirkimuose. 
 
Įmonių, daugiausiai sumokančių mokesčių Top500 yra skelbiamas ir atnaujinamas čia. 

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; paramą gavusiems medikams ir medicinos 

įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras. Daugiau informacijos šia tema - čia. 

Daugiau informacijos apie mokesčių lengvatas paramai COVID-19 protrūkio laikotarpiu 

rasite Lietuvos muitinės interneto svetainėje.  

Mokesčių mokėtojai, dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir / arba 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 galios ši padėtis. Paskelbus ekstremalios situacijos pabaigą bus taikoma iki 

ekstremalios situacijos paskelbimo galiojusi tvarka. 

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.   

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e782df06f5411eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e782df06f5411eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/628635/Covid-19-JA-07-28_spaudai.xlsx/ac536153-8845-0df6-659b-55af15a8e374?t=1596022885157
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9632072/sarasas_pagal_prasyma/1a7323d3-8992-42a2-861e-1b393448f6c6
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/694976/Mokestine+Nepriemoka_Covid_JA_20210104.xlsx/e01146ee-95ce-9891-4607-83dbafb3396d?t=1609769526290
https://www.vmi.lt/evmi/daugiausiai-i-vmi-saskaita-sumokantys-mokesciu-moketojai
https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/mediku-medicinos-istaigu-gauta-parama-yra-neapmokestinama-parama-teikiantiems-verslininkams-mokesciu-lengvatos
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/933
https://www.vmi.lt/evmi/aptarnavimo-skyriai


Daugiau informacijos apie pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimą, kai dėl karantino buvo 

prarastos gendančios prekės, rasite čia. 

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. 

Visą aktualią informaciją apie su akcizais susijusių dokumentų išdavimo bei paslaugų teikimo 

pokyčius rasite čia. 

Informacija apie inventorizacijos atlikimą čia.  

Informaciją gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, patiriantiems sunkumus dėl COVID-19 
viruso rasite čia. 

Aktuali SODRA informacija 
Informaciją apie „Sodros" įmokų lengvatas bei atidėjimą rasite čia. 

Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 

  

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  

VIRŠININKAS 

  

ĮSAKYMAS 

DĖL PAGALBOS PRIEMONIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, PAVEIKTIEMS 

KORONAVIRUSO (COVID-19) SUKELTŲ NEIGIAMŲ PASEKMIŲ 

  

2020 m. kovo 26 d. Nr. VA-27 

Vilnius  

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 ir 110 

straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 

https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-naujienos/-/asset_publisher/DkY4/content/del-pridetines-vertes-mokescio-istatymo-66-str-2-dalies-2-punkto-nuostatu-taikymo-karantino-laikotarpiu?redirect=https%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DkY4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28DAF91380F1/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28DAF91380F1/asr
https://www.vmi.lt/cms/aad-paslaugos
https://www.vmi.lt/cms/inventorizacija
https://www.vmi.lt/evmi/web/guest/informacija-savarankiskai-dirbantiems
https://www.sodra.lt/lt/situacijos/svarbi-informacija-draudejams-gyventojams-covid-19


„Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų 

patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID – 19) plitimo 
sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

kovo 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 14, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. 

nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. 59 ir siekdama valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, 

paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, galiojimo laikotarpiu padėti verslui išsaugoti 

likvidumą: 

1. N u r o d a u  Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartį: 

1.1. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. mokesčių mokėtojus įtraukti į 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie 
FM) viešai skelbiamą sąrašą „Juridiniai asmenys, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. taikomos 

mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19“, taip pat fizinių asmenų, vykdančių veiklą, viešai 

skelbiamą individualių veiklų, vykdomų pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimus, 

kurių veiklai nuo karantino paskelbimo, t. y. 2020 m. lapkričio 7 d. nustatyti draudimai / apribojimai, 

sąrašą, taikant pasirinktą (pagal nusimatytus vertinimo kriterijus) pagrįstumo kontrolę, t. y. 

pareikalaujant mokesčių mokėtojo pateikti papildomą informaciją / duomenis, kurie pagrindžia 

patirtas neigiamas pasekmes dėl koronaviruso (COVID-19) paplitimo; 

1.2. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. priimti ir nagrinėti neigiamą poveikį 

patyrusių mokesčių mokėtojų prašymus sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) ar 
pakeisti jau sudarytos MPS sąlygas dėl nepriemokų, susidariusių iki 2021 m. balandžio 30 d., 

privalomai neteikiant papildomų dokumentų, nurodytų Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės 

nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų apraše, patvirtintame 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. 

spalio 3 d. įsakymu Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų bei 

Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos 

sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), jei prašomas mokestinės nepriemokos 

sumokėjimo atidėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei iki 2021 m. birželio 30 d., o išdėstymo 

laikotarpis – ne ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.  

Jei prašoma mokestinės nepriemokos sumokėjimo pradžią atidėti ilgesniam nei iki 2021 m. 
birželio 30 d. laikotarpiui, o mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 

m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, o atidedama / išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba 

didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur, turi būti pateikti 

Apraše numatyti prašymą pagrindžiantys ir finansinę būklę apibūdinantys dokumentai.  

Kai prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą išdėstyti ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 

31 d. laikotarpiui, visais atvejais turi būti pateikti Apraše numatyti prašymą pagrindžiantys ir 

finansinę būklę apibūdinantys dokumentai.  

Bendras mokestinės nepriemokos atidėjimo / išdėstymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 

metai nuo prašymo sudaryti MPS pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo mokestinės 

nepriemokos susidarymo dienos. 



Visais šiame papunktyje numatytais atvejais, kai nereikalaujama pateikti Apraše numatytų 

prašymą pagrindžiančių ir finansinę būklę apibūdinančių dokumentų, gali būti taikoma pasirinkta 

(pagal nusimatytus vertinimo kriterijus) teikiamų prašymų pagrįstumo kontrolė; 

1.3. nuo 2021 m. sausio 1 d. neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų pateiktų prašymų 

pagrindu iki 2021 m. birželio 30 d. sudarytoms ar pakeistoms MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 

2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., netaikyti palūkanų visą mokestinės nepriemokos 

atidėjimo / išdėstymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.  

Jei prašomas ar keičiamas mokestinės nepriemokos išdėstymo laikotarpis yra ilgesnis nei iki 

2022 m. gruodžio 31 d., nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos palūkanos; 

1.4. galiojančioms MPS, kurios sudarytos iki 2020 m. gruodžio 31 d. su neigiamą poveikį 

patyrusiais mokesčių mokėtojais netaikyti palūkanų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 

d.; 

1.5. nagrinėjant neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų pateiktus prašymus sudaryti 

ar pakeisti MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., 

jei prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą atidėti / išdėstyti ne ilgesniam nei iki 2022 m. 

gruodžio 31 d. laikotarpiui, nereikalauti mokestinės prievolės užtikrinti hipoteka, įkeitimu, laidavimu 
ar garantija, tačiau pasiliekant tokią teisę pagal atskirai numatytus vertinimo kriterijus. 

Jeigu prašoma sudaryti MPS, išdėstant mokėjimus ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

terminui, o išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams 

asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur, iš mokesčių mokėtojo gali būti pareikalauta Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą 

įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija. Jei mokesčių mokėtojas sudaro ne pirmą MPS, užtikrinimo 

priemonės taikomos toms MPS, kurių sudarymo metu pasiekiama šioje pastraipoje nurodyta suma. 

2. N u s t a t a u, kad:  

2.1. neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų nepriemokoms, susidariusioms nuo 2021 
m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., išieškojimo veiksmai neinicijuojami iki 2021 m. birželio 

30 d.;  

2.2. jei iki 2020 m. gruodžio 31 d. nepriemokų išieškojimo veiksmai jau buvo pradėti vykdyti, 

neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmai 

stabdomi iki 2021 m. birželio 30 d. pagal atskirą prašymą dėl išieškojimo veiksmų stabdymo; 

2.3. neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų 

už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.;  

2.4. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. neigiamą poveikį patyrę mokesčių 

mokėtojai nebus laikomi skolingi valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams, jeigu mokestinė 

nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 d.. iki 2021 m. balandžio 30 d.  

Ši nuostata netaikoma likviduojamiems arba siūlomiems likviduoti, bankrutuojantiems / 

restruktūrizuojamiems mokesčių mokėtojams;  

2.5. neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų deklaruotos mokesčių nepriemokos, 

susidariusios nuo 2021 m. sausio 1 d., permoka (skirtumu) neįskaitomos, jei iki 2021 m. balandžio 

30 d. yra pateiktas mokesčių mokėtojų Prašymas grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai 



išieškotas sumas (FR0781 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl 

Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“); 

2.6. gyventojams, nevykdantiems veiklos, taip pat taikomos šio įsakymo nuostatos; 

2.7. šio įsakymo nuostatos netaikomos, administruojant baudas už administracinius 

nusižengimus ir prievoles pagal vykdomuosius dokumentus. 

  

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo įmokų atidėjimas. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Dėl karantino apriboti verslai gali pasinaudoti „Sodros“ mokestine pagalba 
 

2020 m. gruodžio 16 d. 

 

Keičiantis karantino sąlygoms ir apribojus daugiau ekonominių veiklų, daugiau įmonių sulauks 

mokestinės pagalbos iš „Sodros“. Karantino paveiktoms įmonėms „Sodra“ leidžia nemokėti 

įmokų ir vėliau jas atidėti supaprastintomis sąlygomis – be palūkanų. 

„Šiuo metu esame gavę beveik 2500 prašymų netaikyti sankcijų iš įmonių, kurių veikla apribota dėl 

karantino. Jų įsipareigojimų suma, kurią planuojama atidėti, šiuo metu viršija 9 mln. eurų. Karantiną 

sugriežtinus, „Sodros“ mokestine pagalba galės pasinaudoti daugiau verslų. Tačiau svarbu, kad 

draudėjai informuotų „Sodrą“ apie tai, jog jiems mokestinė pagalba yra reikalinga“, – sako „Sodros“ 

direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis. 

Įmonės, kurios patiria sunkumų dėl veiklos apribojimų per karantiną, gali „Sodrai“ pateikti prašymą 

netaikyti sankcijų. Nepateikus prašymo „Sodra“ socialinio draudimo įmokas administruoja įprasta 

tvarka. 

Mokestinė pagalba supaprastintomis sąlygomis teikiama toms įmonėms, kurių veikla yra ar bus 
apribota Vyriausybės sprendimu ir kurios yra įtrauktos į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) 
COVID-19 paveiktų draudėjų sąrašus. 

Įmonės, kurių veikla apribota, pateikusios prašymą netaikyti sankcijų, gali nemokėti įmokų, o 

baigiantis karantinui pateikti prašymą „Sodrai“ dėl susikaupusių įmokų atidėjimo supaprastinta 

tvarka. 

Įmokas atidedant supaprastinta tvarka neskaičiuojamos palūkanos bei nereikia pagrįsti mokumo. 

Įmonės gali įmokas atidėti (susikaupusių įsipareigojimų nemokėti) iki metų, o vėliau mokėjimus 

išdėstyti per ketverius metus. 

„Sodra“ taip pat pasirūpino, kad paramos sulauktų ir tie verslai, kurie jau išnaudojo nereikšmingą (de 
minimis) valstybės pagalbą. 

Įmokos, perkopiančios Europos ekonominės bendrijos (EEB) nustatytą nereikšmingos pagalbos (de 

minimis) ribą, tai pat gali būti atidėtos be palūkanų. Tačiau įmonės turės pateikti mokumo atkūrimo 

planą, o nereikšmingą (de minimis) valstybės pagalbą viršijančias atidėtas įmokas sumokėti ne vėliau 

kaip iki 2022 metų pabaigos. 

 

 

 

 

 



Darbo užmokesčio subsidijos. Ką galime daryti kitaip? 

 

 

https://uzt.lt/kas-keisis-del-prastovu-subsidiju-darbdaviams-nuo-sausio-1-d/ 

 

Kas keisis dėl prastovų subsidijų darbdaviams nuo sausio 1 d.? 

• 2020-12-31 

PAKEITIMAI ĮSIGALIOS APSKAIČIUOJANT SAUSIO IR VĖLESNIŲ MĖNESIŲ 

SUBSIDIJAS DARBO UŽMOKESČIUI. 

Keičiasi kompensavimo dydis 

• Kompensuojama 100 proc. nuo darbdavio apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau 

kaip 1,5 MMA. 
• Priskaičiuotas darbo užmokestis negalės būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje 

iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis. 

Keičiasi mokėjimo trukmė  

Subsidija bus mokama, kol tęsis karantinas ir 1 mėnesį po jo. 

Keičiasi nutraukimo pagrindai. Mokėjimas bus nutraukiamas: 

https://uzt.lt/kas-keisis-del-prastovu-subsidiju-darbdaviams-nuo-sausio-1-d/


• atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus 

bent vieno iš jų paskelbimo terminui, ir nuo šios datos praėjus vienam mėnesiui (tai reiškia, kad 

subsidija pasibaigia galioti nuo karantino pabaigos praėjus vienam mėnesiui); 
• Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui paskirta ir mokama 

subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 

straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu; 
• pasibaigus darbo sutarčiai su darbuotoju, už kurį mokama subsidija darbo užmokesčiui. 

Keičiasi subsidijos grąžinimo tvarka, VDI nustačius pažeidimą 

Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui buvo paskirta ir 
mokama prastovų subsidija, vykdo (vykdė) darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip 

per 2 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos privalės grąžinti visą iki šio pažeidimo nustatymo 

dienos jam išmokėtą subsidijos darbo užmokesčiui sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo 

nustatytas pažeidimas. Toks darbdavys dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo 

(pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse 

galės ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sprendimo priėmimo nutraukti prastovų subsidijos 

mokėjimą. 

Svarbu: užimtam asmeniui priskaičiuotas darbo užmokestis negalės būti didesnis negu užimto 
asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis (netaikoma, 

jeigu darbo užmokestis padidėjo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2021 m. taikomo 

minimaliosios mėnesinės algos dydžio). 

Atkreipiame dėmesį, kad yra patvirtintos naujos dokumentų formos. Šias formas darbdavys turėtų 

pildyti teikdamas dokumentus už sausio mėnesį. 

Subsidijos darbdaviams prastovų laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. 

Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu darbdaviui paskelbus prastovą, darbuotojams, 

kuriems yra paskelbta prastova, mokamas ne mažesnis nei minimalus mėnesio atlyginimas, kurį 

kompensuoja valstybė.  

Subsidijomis prastovų metu gali pasinaudoti ir socialinės įmonės arba neįgaliųjų socialinės įmonės 

statusą turinčios įmonės ir kitas remiamas grupes įdarbinančios įmonės, nevyriausybinės 

organizacijos ir asociacijos. 

Kas turi teisę gauti subsidiją? 

Darbdaviai, atitinkantys visas šias sąlygas: 

1) kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga; 

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

susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; 

3) kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo 

dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus 

pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių 

nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus 
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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino 
darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu 
atveju paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas. 

Subsidijos dydis ir mokėjimo trukmė 

Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui priskaičiuoto 

darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino 

paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, ir sudaro 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne 

daugiau kaip 1,5 MMA (963 Eur). 

Subsidija darbo užmokesčiui bus mokama, kol tęsiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta 

ekstremalioji situacija bei karantinas ir užimtam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 

straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, taip pat dar mėnesį po ekstremaliosios 

situacijos ar karantino atšaukimo arba bent vieno iš jų paskelbimo termino suėjimo, kai asmeniui 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta 
prastova. 

Kokius dokumentus ir kokiais terminais teikti? 

1. Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo pirmą kartą, teikiami šie dokumentai (iki mėnesio pabaigos už 

praėjusį mėnesį): 

a) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo 

priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui 

gauti. Naują formą galima rasti čia; 

b) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už 

darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova. Naują 

formą galima rasti čia. 

Pastaba: teikiant elektroninius dokumentus, reikia teikti Excel formatu užpildytą prašymą ir kartu su 

kitais dokumentais, bendrame pakete, pasirašytą el. parašu, pateikti Užimtumo tarnybai; 

c) dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą, patvirtinta kopija; 

Svarbu: ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prastovos atšaukimo ar jos termino suėjimo Užimtumo 

tarnybai reikia pateikti dokumento(-ų), patvirtinančio(-ų) prastovos atšaukimą ar jos termino 
suėjimą, kopiją(-as); 

d) darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys 

dokumentai (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio 

parašu, mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis, arba kasos 

išlaidų orderio kopija, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais).  

2. Kreipiantis dėl subsidijos kitais mėnesiais (kreipiamasi iki mėnesio 15 dienos), teikiami aukščiau 

b, c ir d punktuose nurodyti dokumentai.  

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/12/81priedas.docx
https://uzt.lt/wp-content/uploads/2020/12/82priedas.xlsx


Jeigu darbuotojui prastova DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą 

mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam 
darbuotojo prastovos laikui. Subsidija mokama, kol tęsiasi ekstremali situacija ir (ar) karantinas ir 
vienas mėnesis po jo. 

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl subsidijos skyrimo? 

Dėl subsidijos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio 
veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė. 

Kreiptis galima pateikiant nurodytus dokumentus el. paštu į Klientų aptarnavimo skyriaus el. paštą, 

pasirašius elektroniniu parašu (pasirašymo pagalba)  arba siunčiant paštu į artimiausią Klientų 

aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota. Klientų aptarnavimo skyrių el. pašto 

adresai: 

vilnius@uzt.lt 

kaunas@uzt.lt 

klaipeda@uzt.lt 

siauliai@uzt.lt 

panevezys@uzt.lt 

Pažymėtina, kad nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai bus grąžinami juos 

pateikusiam darbdaviui tikslinti. Nagrinėjami tik tinkamai pasirašyti dokumentai (paprastu arba 

elektroniniu parašu). 

Kilus klausimų, kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių. Kontaktus rasite čia.  

Kada subsidijos mokėjimas nutraukiamas? 

• Atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus 

bent vieno iš jų paskelbimo terminui, ir nuo šios datos praėjus vienam mėnesiui (tai reiškia, kad 

subsidija pasibaigia galioti nuo karantino pabaigos praėjus vienam mėnesiui); 
• Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui paskirta ir mokama 

subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 

straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu. 
• Pasibaigus darbo sutarčiai su darbuotoju, už kurį mokama subsidija darbo užmokesčiui. 
• Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui 

priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka. 
• Įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre. 

Kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, gaudamas subsidiją, ir kokios galimos pasekmės 

nesilaikant įsipareigojimų? 

• Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne 

trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos. 
• Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui buvo paskirta ir mokama 

prastovų subsidija, vykdo (vykdė) darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 
straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per 

2 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos privalės grąžinti visą iki šio pažeidimo nustatymo dienos 

jam išmokėtą subsidijos darbo užmokesčiui sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas 
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pažeidimas. Toks darbdavys dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) 

subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip 

po 12 mėnesių nuo sprendimo priėmimo nutraukti prastovų subsidijos mokėjimą. 
• Darbdaviai, kuriems subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas buvo nutrauktas, per 3 mėnesius nuo 

subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos atleidę iš darbo daugiau kaip 50 procentų 

darbuotojų, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu 

atveju buvo paskelbta prastova ir už juos mokama subsidija darbo užmokesčiui, išskyrus darbuotojus, 

atleistus pagal DK 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, ar dėl darbuotojo mirties, dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo 

(pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne 

anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui. 

Subsidiją turi teisę gauti ir pameistrystės, remiamojo įdarbinimo ir darbo vietų steigimo 
priemonėse bei vietinių užimtumo iniciatyvų projektuose dalyvaujantys darbdaviai ir socialinės 

įmonės. 

Pažymėtina, kad darbdaviams, dalyvaujantiems pameistrystės ar remiamojo įdarbinimo priemonėse, 

priėmus sprendimą skirti subsidiją darbo užmokesčiui Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalies 
nustatyta tvarka, subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimas bendra pameistrystės ar remiamojo 

įdarbinimo tvarka bus sustabdomas. 

 

Kas keisis savarankiškai dirbantiems asmenims nuo sausio 1 d.? 

• 2020-12-21 

KAS KEIČIASI?  



• Išmokas galės gauti savarankiškai dirbantys asmenys, kurių veiklos buvo apribotos dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos bei karantino ir yra įtrauktos į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintą apribotų veiklų sąrašą. Pasitikrinti, ar jūsų veikla įtraukta į 

apribotų veiklų sąrašą, galite čia. 
• Ekstremaliajai situacijai ar karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama 

vieną mėnesį, o vėliau jos mokėjimas – nutraukiamas (buvo mokama 2 mėnesius). 

KAM IŠMOKA PRIKLAUSYS 2021 METAIS?   

Nuo 2021 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbantys asmenys pretenduoti į 260 eurų dydžio išmoką galės, 
jeigu atitiks šias Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytas sąlygas:  

• savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo 

išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino, 
kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai, paskelbimo dienos; 

• dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai 

dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą; 

• jeigu dirba, jam priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus 

teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją 

mėnesinę algą; 
• juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso. 

PRAŠYMŲ SKIRTI IŠMOKĄ SAVARANKIŠKAI DIRBANČIAM ASMENIUI TEIKIMAS  

Neregistruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims: 

• galimybę teikti prašymus turi tik Užimtumo tarnyboje registruoti savarankiškai dirbantys asmenys. 

Užsiregistruoti galite elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje 

prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“. Tai galite atlikti čia.  

Detaliau, kaip pateikti prašymą, rasite čia. 
  

Registruotiems Užimtumo tarnyboje asmenims: 

• iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą 

prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra 
registruotas;  

• paštu, siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų 

aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;  
• per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. 

SVARBU: 

• iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priimti sprendimai dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui 

paskyrimo bus peržiūrėti ir jeigu savarankiškai dirbantys asmenys bus įtraukti į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Savarankiškai dirbančių asmenų, 

pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą, išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims 

bus mokamos vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis. PRAŠYMŲ PAPILDOMAI TEIKTI 

NEREIKĖS, t. y. vieno karantino metu yra teikiamas vienas prašymas.; 
• prašymą pateikus el. paštu, karantinui pasibaigus, per 30 kalendorinių dienų savarankiškai dirbantys 

asmenys turi pateikti prašymo originalą Užimtumo tarnybos skyriui, vykdančiam klientų aptarnavimo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/67d781c04a8311eb8d9fe110e148c770
http://www.ldb.lt/LDBPortal/Authentication/Register.aspx?branch=js
https://uzt.lt/registracija-ir-prasymo-pateikimas-neregistruotiems-uzimtumo-tarnyboje-klientams/
https://www.epaslaugos.lt/portal/service/97621/35636


funkcijas, kuriame jie yra registruoti, išskyrus, kai pateikiamas elektroniniu parašu ir per 
„Elektroninius valdžios vartus“ pasirašytas prašymas. 

IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKA   

• Savarankiškai dirbančiam asmeniui išmoka bus mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį ir sieks 260 

eurų.  
• Jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį 

mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas. 
• Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, 

kiek savarankiškų veiklų jis vykdo.  
• Išmoka pasinaudoti gali ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti savarankiškai dirbantys asmenys: 

pensininkai, neįgalieji ir pirmą kartą pradėję veiklą.  
• Ši išmoka nebus įtraukta į draudžiamąsias pajamas ir neturės įtakos jokioms kitoms išmokoms bei 

galės būti gaunama kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomos – ligos, motinystės, vaiko 

priežiūros, nedarbo išmokomis ar pensija.  
• Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnyba, o išmoką moka „Sodra“. Išmoka mokama 

kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį, nuo 17 einamojo mėnesio dienos iki paskutinės einamojo 

mėnesio dienos. 
• Jei savarankiškai dirbančio asmens veikla bus apribojama ir pateks į Valstybinės mokesčių inspekcijos 

Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, 
kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą – nuo 2021 
m. sausio 1 d. išmokos mokėjimas bus tęsiamas. 

IŠMOKOS NUTRAUKIMO SĄLYGOS:  

• praėjus vienam mėnesiui po ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo, kurio metu nustatyti 

ūkinės veiklos apribojimai; 
• asmuo išbraukiamas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų 

nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašo; 

• asmuo nebeatitinka bent vienos iš sąlygų išmokai gauti. 
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Vyriausybei paskelbus karantiną, dalis savarankiškai dirbančių asmenų buvo priversti nutraukti arba 

iš dalies apriboti savo veiklą. Nuo pandemijos nukentėję savarankiškai dirbantys asmenys gali gauti 

fiksuoto dydžio išmoką, atidėti „Sodros“ įmokų mokėjimą, jie taip pat laikinai atleisti nuo  PSD 
mokėjimo, gali gauti ligos išmokas nesergančio vaiko priežiūrai, dalis jų turi teisę į nedarbo išmokas. 

Skirtingai nei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, savarankiškai dirbantys asmenys ligos 
išmoką gali gauti net ir turėdami kitų pajamų, vienu metu gali gauti ir ligos išmoką, ir fiksuoto dydžio 

išmoką. 

FIKSUOTO DYDŽIO IŠMOKA 

Savarankiškai dirbantys asmenys ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu ir toliau gaus 260 
eurų dydžio išmoką, jeigu atitiks šias sąlygas: 

• Savarankiška veikla registruota bent 3 mėnesius per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki karantino 

ir ekstremalios situacijos paskelbimo dienos. 
• Dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą 

Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą. 
• Gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija 642 eurų 

„ant popieriaus“. 
• Jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas. 

Karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama vieną mėnesį, o vėliau jos 

mokėjimas nutraukiamas. 

SODROS ĮMOKŲ ATIDĖJIMAS 

Neigiamą COVID-19 poveikį patyrę savarankiškai dirbantys, kurių veikla apribota dėl karantino ir 

kurie įtraukti į VMI sąrašus, gali taip pat atidėti įmokų mokėjimą supaprastinta tvarka. Nukentėję nuo 

COVID-19 savarankiškai dirbantys asmenys įmokų galės nemokėti už karantino laikotarpį, o 

padengti susidariusią skolą be palūkanų bus galima per 5 metus. 



PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ ATIDĖJIMAS 

Karantino metu savarankiškai dirbantys asmenys yra laikinai atleisti nuo PSD mokėjimo. Taip 

siekiama sumažinti jų išlaidas ir palengvinti mokestinę naštą. Net ir nemokėdami PSD, šie gyventojai 

gali gauti sveikatos priežiūros paslaugas. PSD įmokas už karantino laikotarpį savarankiškai dirbantys 

gyventojai galės sumokėti per dvejus metus. Karantinui pasibaigus, PSD įmokos bus mokamos kaip 

įprasta. 



 



KITOS SOCIALINĖS GARANTIJOS 

Savarankiškai dirbantys asmenys draudžiami ne visomis socialinio draudimo rūšimis. Dalis 

savarankiškai dirbančių asmenų draudžiami pensijų bei ligos ir motinystės socialiniu draudimu, dalis 

– pensijų, nedarbo, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, o verslo liudijimus turintys asmenys tik 
pensijų socialiniu draudimu. 

SODROS IŠMOKOS. Autoriai, sportininkai ir atlikėjai, gaunantys pajamas ne iš darbdavio, 

draudžiami pensijų, ligos, motinystės ir sveikatos draudimu ir turi teisę gauti pensijas, ligos, 
motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos išmokas. 

Teisę gauti pensijas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos išmokas 

taip pat turi asmenys, vykdantys individualią veiklą bei ūkininkai. 

Dirbantys su verslo liudijimais moka tik pensijų ir sveikatos draudimo įmokas nuo minimaliosios 

mėnesio algos ir turi teisę tik į pensijas. 

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai draudžiami 

pensijų, ligos, motinystės, nedarbo ir sveikatos draudimu ir turi teisę gauti pensijas, ligos, motinystės, 

tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos ir nedarbo išmokas. 

NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKA. Ne trumpesnį nei 12 mėnesių stažą per dvejus 

su puse metų iki užsiregistravimo Užimtumo tarnyboje sukaupę nedarbo socialiniu draudimu drausti 

individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai, kuriems 

suteiktas bedarbio statusas, gali gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką – ji mokama 9 mėnesius. 

LIGOS IŠMOKOS NESERGANČIO VAIKO PRIEŽIŪRAI. Vyriausybės paskelbtos 

ekstremaliosios situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti darželinuką, 

priešmokyklinuką pradinuką ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį vaiką 

su negalia savarankiškai dirbantiems tėvams, globėjams, seneliams, gali būti mokamos ligos išmokos. 

Teisės  gauti ligos išmokas neturi dirbantys su verslo liudijimu. 

Tokia pat tvarka galioja, jei nedarbingumo pažymėjimas būtinas dėl vaiko privalomos izoliacijos ar 
paskelbto infekcijų plitimo ribojančio režimo. 

SVARBU! ligos išmoka mokama, jei savarankiškai dirbantis asmuo turi ne trumpesnį nei 3 mėnesių 

stažą per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių stažą per paskutinius dvejus metus 
iki nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Nuo 2021 m. vasario 1 d. dirbančiam savarankiškai ligos 

išmoka priklausys, jeigu bus susimokėjęs įmokas už paskutinį mėnesį iki nedarbingumo pradžios. 

Nuo sausio mėnesio minimali mėnesio ligos išmoka siekia 168,06 eurų. Minimalias išmokas gauna 

gyventojai, jei pagal jų draudžiamąsias pajamas apskaičiuotas išmokos dydis yra mažesnis, nei 

minimali riba. 



 

 

 

 



Nauja pagalbos priemonė – išmokos įmonėms, priklausomai nuo 

sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. 

 

 

 

Vyriausybės posėdyje priimtas sprendimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kokios įmonės išlaidos, susijusios su pandemija, gali būti priskirtos 

leidžiamiems atskaitymams? 

 

 

VMI: leidžiami atskaitymai – ne tik darbuotojų Covid-19 testavimui skiriamos 
lėšos, bet ir kitos dėl pandemijos patirtos išlaidos 

 

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad ekstremalios situacijos dėl COVID-
19 metu įmonės patirtos išlaidos darbuotojams atliktiems testams ir skiepams priskiriamos 
leidžiamiems atskaitymams. Jos laikomos būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidomis. 
Tokiu atveju laikytina, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl gyventojų pajamų mokesčio 

(toliau – GPM) įstatymo nuostatos netaikomos. 

„Įmonės pandemijos laikotarpiu siekia išlaikyti ne tik konkurencingumą, bet ir sveikus darbuotojus 

tirdamos jų galimą užsikrėtimą Covid-19 virusu. Tokių įmonių išlaidų nelaikome darbuotojų 

pajamomis, ir jos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu“,- pasakoja VMI Teisės 

departamento direktorė Rasa Virvilienė. Tokios pat nuostatos galioja, ir kai įmonė siekdama nustatyti, 

ar darbuotojas yra persirgęs Covid-19, atlieka serologinius imunoglobulinų G(IgG) ir M(IgM) Covid-
19 ligos tyrimus, kurie parodo ar darbuotojas turi Covid-19 antikūnių. 

VMI pažymi, kad tuo atveju, kai darbdavys, siekdamas užtikrinti efektyvų darbo organizavimą, 

veiklos tęstinumą ir sklandumą, karantino dėl COVID-19 metu savo darbuotojams apmoka tam 
tikras paslaugas, įsigyja tam tikras prekes, ar leidžia naudotis įmonės turtu, tokiu būdu apsaugodamas 

dirbančius darbuotojus, atliekančius įmonei svarbias užduotis, pajamų natūra nuostatos netaikomos, 

nes laikoma, kad tokias išlaidas įmonė patiria savo, o ne darbuotojo naudai. 



Todėl ir įmonės išlaidos, patirtos karantino dėl COVID-19 metu, darbuotojų, negalinčių vykdyti 

darbo funkcijų iš namų, vykimui į darbą ar parvykimui iš jo, maitinimui gali būti priskirtos įmonės 

leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. 

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie dėl Covid-19 taikomų mokestinių pagalbos 

priemonių bei mokesčių įstatymų taikymo galima rasti www.vmi.lt/evmi/duk-informacija-verslui-
d%C4%97l-covid-19. 

Primename, jog šiuo metu visos VMI paslaugos yra teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu 

būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais galima gauti paskambinus 1882 ar pateikus paklausimą 

elektroniniu būdu per Mano VMI. 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai: 

# 

Laimonas Rimkus, 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

tel.: +370 446 62 894, +370 618 59 596; el. p. laimonas.rimkus@vmi.lt 

 

Medikų, medicinos įstaigų gauta parama yra neapmokestinama, 

paramą teikiantiems verslininkams - mokesčių lengvatos 
Atnaujinimo data: 2020-03-26  

2020 m. kovo 26 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) informuoja, kad pinigais, 
maistu, 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;  paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų 

mokėtinų mokesčių neatsiras. 

  

„Neatlygintiną paramą suteikusios bendrovės galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir iš pajamų dukart 

atskaityti1  paramai skirtas išmokas - taip susimažinant pelno mokestį", - teigia VMI prie FM Teisės 

departamento direktorė Rasa Virvilienė, pažymėdama, jog jei įmonės, PVM mokėtojos, paramą suteikia 

prekėmis, kurių pirkimo PVM buvo įtraukę į PVM atskaitą, tai ekstremalios situacijos metu dėl COVID-19 
joms už tokias prekes nereikės apskaičiuoti suvartojimo privatiems poreikiams, neatsižvelgiant į suteiktos 

paramos vertę.  

  

VMI primena paramos gavėjams, kad dėl paramos gavėjo statuso suteikimo jie turi kreiptis į VĮ Registrų 

centrą. Tačiau  VMI pažymi, kad ekstremalios situacijos metu, jeigu parama bus suteikta juridiniams 

asmenims, neturintiems paramos gavėjo statuso, bet įstatymo nustatyta tvarka turintiems teisę jį gauti, 
remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais bei turinio viršenybės prieš formą principu bus laikoma, kad 
parama yra suteikta pagal įstatymą, o paramos teikėjams bus taikomos mokesčių lengvatos. 

  

Šiuo metu nepiniginę paramą gydytojai, kiti medikai ar personalas, dirbantys gydymo įstaigoje, patikros 

punkte ar pan., iš fizinių ar juridinių asmenų gauna ir tiesiogiai, siekiant kad parama kuo greičiau pasiektų 

http://www.vmi.lt/evmi/duk-informacija-verslui-d%C4%97l-covid-19
http://www.vmi.lt/evmi/duk-informacija-verslui-d%C4%97l-covid-19
mailto:laimonas.rimkus@vmi.lt


tikslą. Tokiais atvejais VMI laiko, kad parama suteikta pačiai gydymo įstaigai, o medikams dėl to 

mokėtinų mokesčių neatsiranda.   

  

VMI atkreipia dėmesį, kad paramos teikimo / gavimo faktas turi būti įformintas sutartimi ar kitais paramos 

perdavimo faktą patvirtinančiais laisvos formos dokumentais. Jei paramos suma yra didesnė nei 14, 5 tūkst. 

eurų, reikalinga notarinė sutartis2, tačiau atsižvelgdama į esamą situaciją VMI, kaip ir kitais atvejais, remiasi 

įstatymu įtvirtintais teisingumo ir protingumo kriterijais ir mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybę teikia 

šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne formaliai išraiškai. 

  

„Ekstremalios situacijos metu labdaros ir paramos fondų surinktos lėšos, kurios kaip parama skiriamos 

medicinos įstaigoms ar kt. viešiems poreikiams dėl COVID-19, kai dėl notarų darbo apribojimo nebuvo ar 

nėra galimybės sudaryti notarinę sutarties formą, taip pat bus pripažįstamos parama mokesčių 

tikslais,  paramą fondams suteikę juridiniai asmenys galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata3 ", - teigia 
VMI prie FM Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė. 

  

Informacija, susijusi su paramos teikimu / gavimu yra skelbiama VMI interneto svetainėje.  

Primename, jog dėl COVID-19 visos VMI paslaugos yra teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. 

Konsultacijas mokesčių klausimais įmonės ir gyventojai gali ją gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą 

e. būdu per Mano VMI. VMI pagal aptarnavimo teritorijas paskelbė ir papildomą konsultantų telefonu sąrašą 

gyventojams ir įmonėms. Jį galima rasti VMI interneto svetainėje.   

  

Išsamesnė informacija žiniasklaidai: 

# 

Rūta Asadauskaitė 

Valstybinė mokesčių inspekcija  

tel.: +370 620 88383, +370 5 687 927; 

ruta.asadauskaite@vmi.lt 
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https://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai
mailto:ruta.asadauskaite@vmi.lt


„Invegos“ pagalbos priemonės verslui. Kaip netapti sunkumų patiriančia 

įmone? 

 

 

 

www.eimin.lt 

NAUJOS PRIEMONĖS VERSLUI 

Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms MVĮ: 
Lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo projektas. 

 

Tiesioginės paskolos nuo COVID nukentėjusioms įmonėms  
Priemonė rengiama, bus pradėta įgyvendinti tik gavus EK sprendimą. 

 

Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams: 
Paskolos kelionių organizatoriams  atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio 

neįvykusias organizuotas turistines keliones. Paskolos viešbučiams ir restoranams būtinosioms 

išlaidoms.  
Šiuo metu yra keičiama priemonės  „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ 

schema. Su jos projektu galite susipažinti čia.  

https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/20201204_Subsidijos%20MV%C4%AE.doc
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/VP%20schema%20turizmo%20paskolos%20_TD%202020_12_04%20viesinimui.docx


 

Garantijos kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui: 
Garantija už kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą, laidavimą.  
Detaliai apie priemonę - čia.  
Garantijų teikimo nuostatai. 

 

Palūkanų kompensavimas:  
100 proc. palūkanų kompensacija paskolos mokėjimo atidėjimo laikotarpiu. 
Priemonės aprašas - čia. 
Užpildyti paraišką galite čia. 

 

Portfelinės garantijos paskoloms 2: 
SVV ir didelių įmonių, kurios patyrė sunkumų dėl COVID-19, paskolų ir atitinkamų 
lizingo sandorių garantijos 80 proc. 
Detaliai apie priemonę - čia.  
Priemonės schema - čia.  
Priemonės sąlygos - čia. 

 

Finansinė priemonė Alternatyva: 
Paskolos, lizingo, faktoringo sandoriai SVV subjektams apyvartai ir investicijoms. 
Detaliai apie priemonę - čia. 
Priemonės sąlygos - čia.  

 

Portfelinės garantijos faktoringui 2: 
Galimybė greitai papildyti apyvartines lėšas.  
Detaliai apie priemonę - čia. 
Priemonės schema - čia.  
Priemonės sąlygos ir paraiškos pildymas - čia.  

 

Sutelktinės paskolos „Avietė“: 
Finansavimas per sutelktinio finansavimo platformas verslo projektams įgyvendinti. 
Priemonės sąlygos ir paraiškos pildymas - čia. 

 

Eksporto kredito garantijos : 
Eksporto kredito garantijos už lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksporto sandorius 
Detaliai apie priemonę - čia. 

https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/nauja-kelioniu-organizatoriu-prievoliu-ivykdymo-uztikrinimo-garantijos/
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/KO%20garantij%C5%B3%20teikimo%20nuostatai%202020_07_10%20final.docx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e44a5c0952811ea9515f752ff221ec9
https://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/dokumentu-formos/
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Portfelin%C4%97s%20garantijos%20paskoloms_20200615(1).docx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a66a27b07f1f11eab005936df725feed/asr
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/garantijos/portfelines-garantijos-paskoloms2/
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Alternatyva%20Vienalapis%2020201204.docx
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/paskolos/finansine-priemone-alternatyva/
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/Portfelines%20garantijos%20faktoringui(2).docx
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6abf1d727b6311eaa38ed97835ec4df6?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=60c9d363-f53b-4894-9434-880be4651153
https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/portfelines-garantijos/portfelines-garantijos-faktoringo-sandoriams-2/
https://invega.lt/lt/paskolos/sutelktines-paskolos-aviete/
https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/eksporto-kredito-garantijos/


Pagalbos verslui fondas 
Paskolos, skolos vertybiniai popieriai, akcijos ir mišrios priemonės. 
Pagalbos verslui fondas investuoja į vidutines ir stambias įmones, kurių veikla yra paveikta 

COVID-19 protrūkio ir kurių veiklos nutraukimas ar sutrikdymas gali turėti įtaką kitų verslo 

subjektų veiklos tvarumui, taip pat turėti reikšmingų socialinių ir ekonominių pasekmių. Pagalbos 

verslo fondą valdo Valstybinė investicijų valdymo agentūra – VIVA. Daugiau informacijos: 
https://www.lpvf.lt/. 

 

Verslui galioja ir visos ankstesnės "Invega" pagalbos priemonės. Apie jas daugiau čia. 
 
 
 

Verslui netrukus bus pradedamos teikti tiesioginės COVID-19 paskolos – ką 

reikia žinoti 

2021 01 18 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad INVEGA greitu metu pradės verslui teikti 

naujas lengvatines tiesiogines COVID-19 paskolas. Teikiant iki 100 tūkst. Eur dydžio paskolas 

verslui apyvartinėms išlaidoms finansuoti pasitikėjimo principu bus vertinama paskolos gavėjo 

daugiau nei 30 proc. nukritusi apyvarta ir gebėjimas grąžinti paskolą. Naujajai paskolų priemonei iš 

valstybės biudžeto skirta 30 mln. Eur. 

Dėl naujos priemonės gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės. 

https://www.lpvf.lt/
https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/


Paskolų besikreipiantieji verslo subjektai paraiškos pateikimo metu turi atitikti minimalius patikimų 

mokesčių mokėtojų kriterijus, turi būti pateikę Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, 

pagal kurį yra vertinama, ar 2019 m. gruodžio 31 d. pareiškėjai nebuvo laikomi sunkumų 

patiriančiais. Į paskolą gali pretenduoti ir toks paskolos gavėjas, kuris kartu su įmonių grupe (jei 

paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei), minėtos datos duomenimis, buvo patiriantis sunkumų, bet 

paraiškos pateikimo metu nėra laikomas sunkumų patiriančiu. 

Atkreipiame dėmesį, kad sunkumų nepatiriančiu yra laikomas paskolos gavėjas, kuris yra labai maža 

ar maža įmonė, jei jam nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir 

restruktūrizavimo pagalba. Taip pat paskolų gavėjai negali būti bankrutuojantys ar restruktūrizuojami 

ir turi atitikti kitus keliamus reikalavimus. 

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola, kuri negali viršyti vieno mėnesio 

vidutinės apyvartos dydžio ir bet kuriuo atveju negali siekti daugiau kaip 100 tūkst. Eur. Paskolos 
suma negali viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su 

mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos. 

Tiesioginės paskolos yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. sumažintomis palūkanomis, kurios 

priklauso nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso bei atitinkamai svyruoja nuo 0,69 proc. 
SVV subjektams ir 1,69 proc. didelėms įmonėms. 

Kokius dokumentus reikia pateikti: 

• Paraišką (bus pildoma paraiškų pildymo sistemoje, kai priemonė bus patvirtinta); 
• SVV subjekto statuso deklaraciją, jei nėra didelė įmonė; 
• Aktualią paskolos gavėjo akcininkų struktūrą ir laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyti 

verslo subjekto ir su juo susijusių įmonių ryšiai; 
• Verslo planą (Aprašo 1 priedas), kuriame trumpai aprašomas vykdomas verslas, esama ir 

prognozuojama finansinė būklė (skaičiavimai), atspindinti verslo subjekto galimybę laiku mokėti 

įmokas, bei duomenys verslo subjektų apyvartų sumažėjimo įvertinimui. Verslo subjektai turi nurodyti 

apyvartas už kiekvieną iš šių mėnesių: 2019 m. lapkričio – gruodžio mėnesius, 2020 m. sausio mėnesį, 

2020 m. lapkričio – gruodžio mėnesius ir 2021 m. sausio mėnesį. 
• Verslo subjekto valdymo organo sprendimą (pvz., direktoriaus įsakymą, jei įmonės savininkas yra 

direktorius, ar akcininkų susirinkimo protokolo išrašą ir pan.) dėl paskolos gavimo, turto įkeitimo ir 

įgaliotų asmenų paskyrimo.  

Dėl paskolos reikia kreiptis į INVEGĄ pateikiant paraišką ir susijusius dokumentus per paraiškų 

teikimo sistemą. 

Daugiau informacijos: www.invega.lt 

 

https://invega.lt/lt/patarimai/pagrindines-savokos-ir-nuostatos-deklaruojant-svv-subjekto-statusa/
https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/INVEGA/Priedas_prie_Apraso_Nr1_1801%20(3).xlsx
https://invega.lt/lt/paskolos/tiesiogines-covid-19-paskolos/?fbclid=IwAR3rUyF_CU2TCaEBMMky_bvZ9R637wxIoxj8sbzJFwSqZtYdBVE_VEJpOZM


 

 



2019 METŲ KLAIDOS? 

 

 

 

Sunkumų patirianti įmonė 

 

Kuomet nuosavo kapitalo suma tampa mažesnė, negu akcinio kapitalo suma padalinta pusiau. 

Pavyzdžiui, 2020 metų spalio pabaigoje Bendrovės A nuosavo kapitalo rodikliai buvo tokie: 

Akcinis kapitalas   20000 eurų 

Rezervai        2000 eurų 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) (14000 eurų) 

Nuosavas kapitalas iš viso:     8000 eurų 

Pavyzdyje aprašyta situacija yra grėsminga arba įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone, todėl 

turi būti informuojami akcininkai, kad jie priimtų sprendimą, kaip atkurti nuosavą kapitalą bent jau 

iki minimalios ribos, kuri yra 10000 eurų (akcinis kapitalas 20000 eurų, padaugintas iš ½). 

 

 

 

 



www.invega.lt 

 

Kas yra sunkumų patirianti įmonė? 

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų: 

a) įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei 

pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai 

sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo 
akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus. 

b) įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), 

kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra 

taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus. 

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės 

kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo 

procedūra; 

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas 

yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo 

arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba 

gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo 

gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi 
restruktūrizavimo plano; 

e)  įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis 

skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius 

palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis 

negu 1,0. 

Verslas gali kreiptis dėl finansinių priemonių COVID-19 krizės metu, jeigu 2019 m. gruodžio 31 d. 

nebuvo sunkumų patiriantis, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 

18 punkte. 

http://www.invega.lt/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&from=EN
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