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Tikslas

Ar pakankamas de minimis likutis?

Ar tam tikram sektoriui gali būti teikiama pagalba?

Nustatyti finansinę būklę: ar nepriskiriamas 
sunkumus patiriančiai įmonei?



Pagalbos teikimo teisinis 
pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013
dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių
taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).



De minimis dydis

Bendra „Vienai įmonei“ suteiktos de minimis pagalbos suma

kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 200 000 Eur (transporto –

100 000 Eue) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.



„Vienos įmonės“ deklaracija

Kartu su paraiška pareiškėjas 
turi pateikti „Vienos įmonės“ 
deklaraciją (49.5 punktas).

 http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokument
ai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-
komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013

 http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/
2014_2020/kvietimai paskelbtą 
rekomenduojamą formą  

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013
http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai


„Vienos įmonės“ deklaracijoje
teikiami duomenys

„Viena įmonė“ apima visas įmones, kurių tarpusavio santykiai yra bent 
vienos rūšies iš toliau išvardytų (Reglamento 1407/2013 2 straipsnio 
2 dalyje): 

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.



„Viena įmonė“

Juridinis asmuo A yra de minimis 
reglamento 1407/2013 2 straipsnio 2 
dalyje nurodytais santykiais susijęs su 
juridiniu asmeniu B ir juridiniu asmeniu C. 
Juridinis asmuo B tokiais santykiais 
susijęs su juridiniu asmeniu D. 



„Viena įmonė“ –
fiziniai asmenys

Fizinis asmuo, vykdantis ūkinę-
komercinę veiklą, reglamentą 2(2) 
straipsniuose nurodytais santykiais, yra 
susijęs su juridiniu asmeniu A ir 
juridiniu asmeniu B. 

Juridiniai asmenys, valdomi fizinio 
asmens, kuris nevykdo ūkinės 
komercinės veiklos, nebus laikomi 
„viena įmone“.



„Viena įmonė“

• Juridiniai asmenys A, B, C ir D turi po
25 proc. juridinių asmenų E ir F
akcijų. Juridiniai asmenys E ir F nėra
susiję, nebent vienas iš juridinių
asmenų A, B, C ar D turėtų teisę
daryti lemiamą įtaką juridiniams
asmenims E ir F.

• Lemiama įtaka de minimis
reglamentų prasme yra aktuali, kai
vienas ūkio subjektas neturi juridinio
asmens kontrolinės akcijų dalies,
tačiau turi teisę be kitų akcininkų
sutikimo priimti sprendimus dėl
pavaldaus juridinio asmens
komercinės veiklos krypties.



De minimis reglamento 
preambulės 4 punkte 
nurodyta, kad juridiniai 
asmenys, kurių vienintelis 
tarpusavio ryšys yra 
kiekvieno iš jų tiesioginė 
sąsaja su ta pačia viešojo 
administravimo įstaiga 
(„Public body“) arba 
įstaigomis, nebūtų laikomi 
tarpusavyje susijusiais. 



De minimis ribos
tikrinimas VP registre

A 

50. 000 EUR

B 

50.000 EUR

C

100. 000 
EUR

Nepakankamas 
de minimis 

likutis



Neremtini sektoriai (De minimis 
reglamento 1 str. 1 p.)

• Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000;

• Pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektorius.

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


Tarybos Reglamentas (EB) 
Nr. 104/2000

Tarybos Reglamentas
(EB) Nr. 104/2000

Kombinuotoji nomenklatūra
3 SKIRSNIS

ŽUVYS IR VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR KITI 
VANDENS BESTUBURIAI



Pirminės žemės ūkio produktų 
gamybos sektorius

Kombinuotoji nomenklatūra
1 SKIRSNIS

GYVI GYVŪNAI

Sutarties dėl ES veikimo
I priedas



Sunkumus patirianti
įmonė

Aprašo 14 punktas:

„Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra
priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.“

Aprašo 4.11. punktas:

Sunkumų patirianti įmonė suprantama taip, kaip ši sąvoka apibrėžta
Komisijos komunikato „Gairių dėl valstybės pagalbos sunkumų
patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2014/C
249/01) 2.2 skirsnyje.



Sunkumus patirianti
įmonė (2014/C 249/01)



Sunkumus patirianti
įmonė (2014/C 249/01)

c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba

ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių

prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;

d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar

baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo

pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano.



Sunkumus patirianti 
įmonė (vertinimas) 

Nuosavas kapitalas ir 
įsipareigojimai

Gruodžio 31
2014

rugsėjo 30
2015

A. Nuosavybė ir rezervai -141.601.041 146.986.923

I. Kapitalas (įstatinis) 989.985.500 1.852.212.900

II. Rezervai -9.849.272 -6.603.316

III. Perkainavimo rezervai 88.115.871 0

IV. Nepaskirstytas pelnas 0 0

V.
Ankstesnių metų  

nuostolis 1.096.727.010 1.210.779.031

VI.
Ataskaitinių metų 
pelnas 0 0

VII.
Ataskaitinių metų 
nuostolis 113.126.130 487.843.630



Sunkumus patirianti 
įmonė (SVV netaikoma)

Papildomi kriterijai didelėms įmonėms:

paskutinius dvejus metus tenkina abi sąlygas:

– balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 

– EBITDA palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0 



SVV subjektas



Įmonių
statusas

Vidutinė

Mažoji

Labai 
maža

Darbuotoj
ų skaičius

Metinė 
apyvarta
mln. EUR

Turtas
mln. EUR

< 250 ≤ 40 50 ≤ 27 43 

< 50 ≤ 7 10 ≤ 5 10

< 10 ≤ 2 ≤ 1,5 2

Įmonės statusas 
(SVV įstatymas nuo 2017-05-01)

arba



Darbuotojų skaičius
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Darbuotojų dirbusių visą darbo dieną skaičius 6 8 10 12 14 14 16 14 12 18 18 15 15

Darbuotojų dirbusių pusę darbo dienos skaičius 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Darbuotojų skaičius (naudojamas apskaičiavimui) 8 10 12 14 16 16 18 16 14 20 20 17 17

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f28abea0d15211e4bcd1a882e9a189f1


SVV statuso nustatymas



Susijusios įmonės

Tai įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:

1) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;

2) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo 
ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų;

3) įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, 
sudarytų su šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų 
nuostatų;

4) įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, 
kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;

5) dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos 
susiformavę šios dalies 1–4 punktuose nurodyti įmonių ryšiai, jei šios 
įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje 
pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose.



Partnerinės įmonės



Susijusios/partnerinės 
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