Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. vasario 24 d. pasitarimo sprendimo
(protokolo Nr. 13, 7 klausimas)
priedas
SUBSIDIJŲ NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANTIEMS
ASMENIMIS KONCEPCIJA (30 MLN. EUR)
Subsidijos būtų teikiamos pagal vieną kvietimą, skirtą nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą
vykdantiems asmenims. Kvietimui numatoma skirti 30 mln. Eur.
Priemonės elementai ir jų pagrindimas
Priemonės problematika ir būtinumas
Lietuvos Respublikos teritorijoje Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.
nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ paskelbtas karantinas ir dėl to apribota tam tikrų ūkio
subjektų veikla.
Priemonės tikslas – padėti individualią veiklą vykdantiems asmenims
įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir
išsaugoti savo vykdomos veiklos likvidumą
Tinkami pareiškėjai:
Tinkami pareiškėjai, atitinkantys šias sąlygas:
individualią veiklą vykdantys asmenys, kurių vykdoma ūkinė veikla
įtraukta į Dėl karantino paskelbimo ribojamų ūkinių veiklų sąrašą ir
 kurių 2019 m. gautos metinės apmokestinamosios pajamos
(išskyrus pajamas, gautas iš individualios veiklos) neviršija 12
MMA1 ir
 kurių 2020 m. gautos metinės apmokestinamosios pajamos (taip
pat asmenų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą,
deklaruotas pajamų ir išlaidų skirtumas) neviršija 36 MMA2.
Reikalavimai pareiškėjams:
 individuali veikla pagal pažymą buvo registruota ne trumpiau
kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis
per 2020 metus ir nebuvo išregistruota iki 2020 m. lapkričio
7 d. paskelbto karantino, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos
apribojimai, o verslo liudijimas per 2020 metus galiojo ne
trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su
pertraukomis iki 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbto karantino,
kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai. Jei asmuo per
2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra
vykdytos individualios veiklos (pagal pažymą ir verslo
liudijimą) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90
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Taikomas 2019 m. galiojęs MMA dydis.
Taikomas 2020 m. galiojęs MMA dydis.
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kalendorinių dienų iki 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbto
karantino, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai;
pareiškėjas, vykdęs individualią veiklą, yra pateikęs pajamų
mokesčio deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m., jei tokią prievolę
turėjo;
potencialiai tinkamų finansuoti individualią veiklą vykdančių
asmenų sąrašo sudarymo dieną pareiškėjui nėra iškelta fizinio
asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių
asmenų bankroto įstatymą;
pareiškėjui yra išduotas galiojantis asmens tapatybę
patvirtinantis dokumentas – asmens tapatybės kortelė arba
pasas;
pareiškėjas turi savo vardu atidarytą asmeninę sąskaitą

Remiama veikla:
Nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų
veiklos skatinimas, skiriant subsidijas jų vykdomos veiklos likvidumui
išsaugoti
Pagalbos dydis, intensyvumas ir laikotarpis
Pagalbos dydis ir intensyvumas:
Pareiškėjui, vykdančiam individualią veiklą pagal pažymą:
100 proc. už 2019 m. nuo individualios veiklos apmokestinamųjų
pajamų apskaičiuotos GPM sumos, bet ne mažiau kaip 100 Eur ir ne
daugiau kaip 18 MMA3.
Pareiškėjui, vykdančiam individualią veiklą pagal verslo liudijimą:
100 proc. už 2019 m. individualiai veiklai įsigytų verslo liudijimų
sumokėto nustatyto fiksuoto pajamų mokesčio sumos, bet ne mažiau
kaip 100 Eur ir ne daugiau kaip 18 MMA4.
Jei asmuo veiklą pradėjo vykdyti 2020 m. ir ją vykdė ne trumpiau kaip
90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai arba su pertraukomis, subsidija
sudaro 100 Eur.
Jei asmuo individualią veiklą vykdo pagal pažymą ir pagal verslo
liudijimą arba pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, skiriama
viena subsidija, kuri skaičiuojama nuo bendros už 2019 m.
apskaičiuotos GPM sumos (sudedamas apskaičiuotas GPM nuo
individualios veiklos pajamų ir fiksuoto dydžio pajamų mokestis,
sumokėtas už įsigytą (-us) verslo liudijimą (-us), subsidijos mažiausias
ir didžiausias galimas dydis vykdantiems individualią veiklą pagal
pažymą ir pagal verslo liudijimą ar pakeitus veiklos vykdymo formą
nėra sumuojamas, t. y. subsidiją sudaro ne mažiau kaip 100 Eur ir ne
daugiau kaip 18 MMA.5
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Taikomas 2020 m. galiojęs MMA dydis.
Taikomas 2020 m. galiojęs MMA dydis.
5
Taikomas 2020 m. galiojęs MMA dydis.
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Bendra teikiamos de minimis pagalbos suma negali viršyti de minimis
ribos, t. y. daugiau kaip 200 000 Eur per trejus metus vienam ūkio
subjektui.
Subsidija skiriama vienam pareiškėjui tik vieną kartą, ne vėliau kaip iki
2021 m. birželio 30 d. Kvietimas galioja (teikti paraiškas galima) ne
ilgiau kaip iki 2021 m. birželio 1 d.
Projektų atrankos būdas:
Tęstinė atranka – pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto
svetainėje paskelbtą kvietimą teikti subsidijų paraiškas gaunamų
subsidijų paraiškų atranka, atliekama nuolat kvietimuose nurodytu
subsidijų paraiškų teikimo laikotarpiu, t. y. gautos subsidijų paraiškos
vertinamos ir reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams subsidijos
skiriamos nelaukiant kvietimuose nurodyto subsidijų paraiškų teikimo
termino pabaigos ir atsižvelgiant į gautos paraiškos pateikimo datą.
Kvietimas stabdomas anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl
subsidijos skyrimo ir pateiktas naujas subsidijų paraiškas paskirstyta ir
prašomų skirti subsidijų suma sudaro galimybę paskirstyti visą
priemonei skirtą lėšų sumą
Dalyvaujančių institucijų funkcijos:
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) ir VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra (toliau – LVPA):
- Paraiškos teikiamos VMI per „Mano VMI“.
- Pareiškėjų atranką ir vertinimą atlieka VMI kartu su LVPA
(Konkurencijos taryba teikia vertinimui reikalingą informaciją).
Ekonomikos ir inovacijų ministras per 3 darbo dienas nuo tinkamų
pareiškėjų sąrašo gavimo dienos priima sprendimą dėl subsidijos
skyrimo. Ekonomikos ir inovacijų ministerija informaciją dėl subsidijų
skyrimo nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo
sprendimo įsigaliojimo, pateikia LVPA, Nacionaliniam bendrųjų
funkcijų centrui (toliau – NBFC) ir VMI.
- VMI, gavusi iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
informaciją apie priimtą sprendimą skirti (neskirti) subsidiją (os), išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per „Mano
VMI“ ir informuoja apie priimtą sprendimą dėl finansavimo.
NBFC nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo
skirti subsidiją įsigaliojimo dienos, perveda subsidiją pareiškėjui į
subsidijų paraiškoje nurodytą sąskaitą
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