KĄ GAUS VERSLAS? PATVIRTINTOS IR NUMATYTOS Vyriausybės priemonės
Valstybės parama darbuotojams
Atsakinga institucija

Kas gali gauti

Kokia tvarka

Nuo kada iki kada
galioja

#

Priemonė

1.

Karantino metu valstybė subsidijuos dalinės prastovos
ar prastovos išmokos dalį darbuotojams. Valstybės lėšų
dalis 60 % arba 90 %, priklausomai nuo to, kuriame
sektoriuje veikia bendrovė, bet ne daugiau kaip MMA.
3 mėn. po subsidijos mokėjimo pabaigos draudžiama
atleisti darbuotoją.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Darbdavys

Per Užimtumo tarnybą

Priimta įstatymu

2.

Ligos išmokos prižiūrintiems vaikus, neįgaliuosius ar
senolius, kol uždarytos švietimo įstaigos, dienos centrai.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Darbuotojas

Per Sodrą

Priimta įstatymu

3.

Prailginti būsto paskolų ar vartojimo kreditų (išskyrus
palūkanas) mokėjimo atidėjimo laikotarpį netekusiems
darbo arba ne mažiau nei trečdalio įprastai gaunamų
pajamų iki 3 mėn.

Finansų ministerija

Darbuotojas

Kreiptis į paskolas
suteikusią įstaigą

2020-03-18. Taikoma ir
iki įstatymo pakeitimo
sudarytoms kredito
sutartims.

4.

Galimybė atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą
elektros energiją ir gamtines dujas karantino laikotarpiu.

Finansų ministerija

Tiek verslo, tiek privatūs
klientai

Kreiptis į UAB „Ignitis“

Įsigaliojo

5.

Rekomendacija savivaldybėms atidėti arba išdėstyti
įmokas už komunalines paslaugas ir šilumos energiją

Savivaldybės

Kiekviena savivaldybė
sprendžia individualiai

Kiekviena savivaldybė
sprendžia individualiai

Kiekviena savivaldybė
sprendžia individualiai

Valstybės parama įmonių likvidumui
Atsakinga institucija

Priemonė

1.

Mokesčių atidėjimas arba mokesčių išdėstymas, netaikant palūkanų.

Valstybinė mokesčių
inspekcija (VMI)

Mokesčių mokėtojai

Kreiptis į VMI

Jau taikoma

2.

Mokestinių nepriemokų išieškojimo veiksmų stabdymas
(pagal protingumo kriterijų).

VMI

Mokesčių mokėtojai

Kreiptis į VMI

Jau taikoma

3.

Atleidimas nuo baudų delspinigių.

VMI

Mokesčių mokėtojai

Kreiptis į VMI

Jau taikoma

4.

Atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto GPM mokestinės
nepriemokos sumokėjimą.

Finansų ministerija /
VMI

Mokesčių mokėtojai

Kreiptis į VMI

Priimtas įstatymo
pakeitimas

5.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų
limito 500 mln. EUR padidinimas ir garantijų suteikimo
sąlygų išplėtimas, taikant valstybės garantijas, skirtos
Finansų ministerija
mažoms ir vidutinėms įmonėms kompensuoti nuo 50 iki
100% faktiškai sumokėtų palūkanų sumos.

Mažos ir vidutinės
įmonės

Kol kas nėra aišku

Priimtas įstatymo
pakeitimas

6.

Galimybė atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą
elektros energiją ir gamtines dujas.

Visi juridiniai asmenys

Kreiptis į UAB „Ignitis“

Įsigaliojo

Finansų ministerija

Kas gali gauti

Kokia tvarka

Nuo kada iki kada
galioja

#

