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Bendra „Vienai įmonei“ suteiktos de minimis pagalbos suma kiekvienoje
valstybėje narėje neviršija 200 000 EUR (transporto – 100 000 EUR) per bet
kurį trejų finansinių metų laikotarpį.



„Viena įmonė“ apima visas įmones, kurių tarpusavio santykiai yra bent
vienos rūšies iš toliau išvardytų:

a) viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą;

b) viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės
administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių;

c) pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata
vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką;

d) viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė,
vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta
sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių
balsavimo teisių daugumą.



Svarbu:

 Įsivertinti, ar visi įmonių ryšiai 
nustatyti 1407/2013 reglamente 
yra atspindėti deklaracijoje

 SVV deklaracijoje nurodytos 
susijusios įmonės = „Viena 
įmonė“ – ryšiai per fizinius 
asmenis

 Sutikrinti, ar akcininkai 
verčiasi ūkine komercine 
veikla 



TAIP 



A 

50. 000 EUR

B 

50.000 EUR

C

100. 000 EUR

Nepakankamas 
de minimis

likutis
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R0104&from=LT


Reglamentas (ES) Nr. 1379/2013
Kombinuotoji nomenklatūra

3 SKIRSNIS

ŽUVYS IR VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR 

KITI VANDENS BESTUBURIAI



Kombinuotoji nomenklatūra
8 SKIRSNIS

Sutarties dėl ES veikimo

I priedas
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1) Neigiamos sumos nustatymas: 0-6.000 = -6000

2)  Skaičiuojama ½ įstatinio kapitalo: 10.000/2 = 5000

3) Palyginimas: -6.000 ir 5.000, neigiama suma viršija pusę įstatinio kapitalo. 

Įmonė yra sunkumus patirianti – pagalba neteikiama.

Atitiktis a (b) punktui 
(akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės)



Bankroto įstatymas:

Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš 
anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir kai pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) 
viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. 

4 straipsnis. Pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindai

Šio įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos 
įmonei iškėlimo, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;

2) įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų 
sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;

3) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;

4) Neteko galios nuo 2016-01-01

5) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis 
grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus

Atitiktis c punktui 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0808D5C392B2/GRmLZrjFJY






Įmonės
statusas

Vidutinė

Mažoji

Labai maža

Darbuotojų 
skaičius

Metinė 
apyvarta
mln. EUR

Turtas
mln. EUR

< 250 ≤ 50 ≤ 43 

< 50 ≤ 10 ≤ 10

< 10 ≤ 2 ≤ 2

arba



https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/332af06126ce11e79f4996496b137f39




Susijusi įmonė

Susijusi įmonė

Susijusi įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė

Partnerinė įmonė



Pareiškėjas



Pareiškėjas
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mailto:g.petrukaitis@lvpa.lt

