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Turinys

• Sunkumus patirianti įmonė

• „Viena įmonė“

• SVV apibrėžtis

• Neremiamos veiklos



Sunkumus patirianti
įmonė

(MVĮ taikoma jei veikia>3 m.)

a) Rezervai − sukaupti nuostoliai = neigiama 
suma, viršijanti pusę pasirašytojo akcinio 
kapitalo

b) bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą 
turtinę atsakomybę už bendrovės skolą, kurios 
daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta 
bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl 
sukauptų nuostolių



Sunkumus patirianti 

įmonė

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



De minimis pagalba

„Naujos galimybės LT“ 

„Expo sertifikatas LT“ 

„Regio Invest LT+“ (dalis veiklų)



„Viena įmonė“

Bendra “vienai įmonei” suteiktos de minimis pagalbos suma 

kiekvienoje valstybėje narėje neviršija 200 000 EUR 

(transporto – 100 000) per bet kurį trejų finansinių metų 

laikotarpį. 



„Vienos įmonės“

deklaracija
„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. 



„Viena įmonė“

Juridinis asmuo A yra De minimis reglamento 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“

Fizinis asmuo, vykdantis 

ūkinę-komercinę veiklą, 
reglamentų 2(2) 
straipsniuose nurodytais 
santykiais yra susijęs su 
juridiniu asmeniu A ir 

juridiniu asmeniu B 



„Viena įmonė“

Juridiniai asmenys, 

valdomi fizinio asmens, 

kuris nevykdo ūkinės 

komercinės veiklos, 

nebus laikomi vienu 

ūkio subjektu (viena 

įmone) 



„Viena įmonė“

• Juridiniai asmenys A, B, C ir D turi 
po 25% 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. 



„Viena įmonė“

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 

A 

50. 000 EUR

B 

50.000 EUR

C

100. 000 
EUR

Nepakankamas 
de minimis

likutis



SVV apibrėžimas 



Įmonių
statusas

Vidutinė

Mažoji

Labai 
maža

Darbuotoj
ų skaičius

Metinė 
apyvarta
mln. EUR

Turtas
mln. EUR

< 250 ≤ 40 ≤ 27 

< 50 ≤ 7 ≤ 5

< 10 ≤ 2 ≤ 1,5

Įmonės statusas 

(SVV įstatymas)

arba



SVV deklaracijoje

Teikiami duomenys apie:

• Susijusias įmones

• Partnerines įmones



Susijusios/partnerinės 
įmonės

32 % 27 %

60 %

C D

Pareiškėjas (A)

B

Pareiškėjas:

100% A

+

100% B

+

32% C

+ 

27% D



Susijusios/partnerinės 
įmonės

38%38%

60%

B

40%

D E

STOP 

Pareiškėjas (A)

C

Pareiškėjas:

100% A

+

38% (B+D)

+ 

38% C 



Susijusios/partnerinės
įmonės

20%

20%20%

B
70% 60%

Pareiškėjas (A)

Pareiškėjas:

100% A

+

100% B

+

100% C

+ 

100% D

C D



Neremiamos veiklos (Reglamentas Nr. 

1301/2013)

a) atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimas ar statybos;

b) investicijos, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį, išmetamą vykdant veiklą, išvardintą 

Direktyvos 2003/87/EB I priede;

c) tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir prekyba;

d) sunkumų patiriančios įmonės;

e) investicijos į oro uostų infrastruktūrą.



Neremiamos veiklos (Reglamentas 

1407/2013 ir 651/2014):
a)  pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje;

b) pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;

c) pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos 

sektoriuje:

1) kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai 

pateiktų produktų kainą arba kiekį;

2) kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams;

d) pagalbą su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse,

t. y. pagalbą, tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo 

kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto 

e) pagalbai, kuria remiamas vietinių prekių naudojimas vietoje importuojamų prekių.



Neremiamos veiklos „REGIO INVEST LT+“:

a) plieno sektoriuje

b) anglių sektoriuje

c) laivų statybos sektoriuje

d) sintetinių pluoštų sektoriuje

e) transporto sektoriuje, taip pat susijusiai infrastruktūrai, 

f) elektros energijos gamybai, paskirstymui ir infrastruktūrai;

pagalba neteikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti 

pagal ankstesnį Komisijos sprendimą



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


