LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL SUBSIDIJOS, IŠMOKĖTOS PAREIŠKĖJAI UAB „REMANDA“, SUSIGRĄŽINIMO
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2020 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. 4-319 „DĖL SUBSIDIJOS SKYRIMO ĮMONĖMS
PAGAL EKONOMIKOS SKATINIMO IR KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO
SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO LĖŠŲ PRIEMONĘ
„SUBSIDIJOS MIKROĮMONĖMS“ PAKEITIMO
20

m.

d. Nr. 4Vilnius

Vadovaudamasi Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir
naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 11 d.
nutarimu Nr. 474 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 39 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. gruodžio 9 d. raštą Nr. R-5899
„Dėl subsidijų mikroįmonėms“, kuriame informuojama, kad UAB „Remanda“ (juridinio asmens
kodas 300102944) (toliau – Pareiškėjas) nėra laikytina nukentėjusia nuo koronaviruso (COVID-19),
nes nepateikė dokumentais pagrįstų įrodymų, patvirtinančių patirtą neigiamą COVID-19 poveikį,
todėl buvo išbraukta iš sąrašo „Juridiniai asmenys, kuriems taikomos mokestinės pagalbos
priemonės dėl COVID-19“:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės
14 d. įsakymą Nr. 4-319 „Dėl subsidijos skyrimo įmonėms pagal Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonę
„Subsidijos mikroįmonėms“ ir pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 167 punktą.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Pareiškėjas per 90 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo priėmimo dienos privalo grąžinti
išmokėtą subsidijos sumą – 2 673,54 Eur (du tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt tris eurus ir
penkiasdešimt keturis centus) į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau –
Ministerija) sąskaitą Nr. LT964010042402745496;
2.2. Pareiškėjas moka pagalbos išmokėjimo dieną Europos Komisijos nustatyto dydžio
metines palūkanas, skaičiuojamas nuo šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytos subsidijos išmokėjimo
iki jos sugrąžinimo dienos. Palūkanos kasmet perskaičiuojamos pagal perskaičiavimo metu
galiojančią normą. Palūkanų norma taikoma pagrindinei sumai ir susikaupusioms palūkanoms.
Palūkanos pervedamos į Ministerijos sąskaitą Nr. LT944010051003360142;
2.3. Pareiškėjas moka 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jei
vėluoja grąžinti šio įsakymo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytas lėšas.
3. P a v e d u:
3.1. Ministerijos Finansų skyriui per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo 2.1, 2.2 ir
2.3 papunkčiuose nurodytų lėšų gavimo į nurodytas sąskaitas dienos pervesti jas į Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą;
3.2. Ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos
investicijų valdymo skyriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos apie
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šio įsakymo priėmimą informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos.
4. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį
nuo šio įsakymo gavimo dienos – Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresas: Vilniaus g. 27,
01402 Vilnius, ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos – Vilniaus apygardos administraciniam teismui,
adresas: Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius.
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