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Atsižvelgdamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 2020 m. gegužės 26 d. raštu Nr. R-2468 „Dėl subsidijų atsisakymų“ pateiktą juridinių
asmenų sąrašą, kurie atsisako gauti subsidijas ir Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 2020 m.
gegužės 22 d. raštą Nr. S-1879 „Dėl grąžintų į sąskaitą subsidijų“:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės
15 d. įsakymą Nr. 4-323„Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonę
„Subsidijos mikroįmonėms“:
1.1. pripažįstu netekusiu galios priedo 534 punktą;
1.2. pripažįstu netekusiu galios priedo 702 punktą.
2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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