LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2020 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. 4-326 „DĖL SUBSIDIJOS SKYRIMO ĮMONĖMS
PAGAL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO
SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ PRIEMONĘ
„SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS“ PAKEITIMO
2020 m. rugpjūčio d. Nr. 4Vilnius
Atsižvelgdamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 2020 m. rugpjūčio 19 d. raštą Nr. R-3985 „Dėl subsidijos tikslinimo“:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės
18 d. įsakymą Nr. 4-326 „Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonę
„Subsidijos mikroįmonėms“:
1.1. įsakymo 1.3 punktą išdėstau taip: „3 priede nurodytiems pareiškėjams nustatyto
dydžio subsidiją – iš viso 5 293 733,25 Eur (penkis milijonus du šimtus devyniasdešimt tris
tūkstančius septynis šimtus trisdešimt tris eurus ir dvidešimt penkis centus) iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų, kuri yra de minimis pagalba“;
1.2. 3 priedo 1332 punktą išdėstau taip:
„1332.

GSUB-14531

UAB „Laferas“

303205383

6 408,08“

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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