INVESTICINIŲ PASKOLŲ PALŪKANŲ DALINIS KOMPENSAVIMAS
(PASKOLŲ BE INVEGOS GARANTIJOS)
Siūlome preliminariai įvertinti konkrečios investicinės paskolos tinkamumą, kad būtų taikomas
dalinis sumokėtų palūkanų kompensavimas.
1. Ar paskolos gavėjas yra SVV subjektas?
(plačiau žr. SVV subjekto statuso deklaravimas)
2. Ar paskola yra skirtas investicijų finansavimui (t.y. skirta gamybinei įrangai finansuoti
(plačiau žr. Metodikos 12 p.), arba skirta investicijoms į aukštąsias ir vidutiniškai aukštas technologijas
(plačiau žr. Metodikos 10 ir 11 p.) finansuoti)?
3. Ar paskolos sutartis pasirašyta po 2012-03-01?
4. Ar investicinė paskola paimta iš žemiau išvardintų finansų įstaigų, pasirašiusių (ar papildžiusių)
bendradarbiavimo sutartis dėl paskolų palūkanų kompensavimo:
AB Šiaulių bankas
AB Citadele bankas
AB Ūkio bankas
AB SEB bankas
AB DNB bankas
Nordea Bank
UAB Medicinos bankas
„Swedbank“, AB
AB bankas „Finasta“
AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyrius
Big Bank AS
5. Ar finansuojamos tik šios investicijos?
- perkama gamybos įranga ir įrenginiai, technologinė linija, miškų ūkio, statybos specialioji technika;
- investicijų į aukštąsias ir vidutiniškai aukštas technologijas atveju yra remiamos ne tik investicijos į
gamybinę įrangą, bet ir kitos investicijos, išskyrus investicijas į nekilnojamojo turto įsigijimą, statybą ar
rekonstrukciją, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ar mokymus bei įmonės veiklos optimizavimą, tobulinant
gamybos, vadybos ir kitus procesus. Taip pat palūkanos nėra kompensuojamos įmonėms, veikiančioms
Europos Sąjungos (ES) Reglamento Nr. 1998/2006 1 straipsnio 1 dalyje išvardytose srityse.
6. Ar perkama įranga nebus naudojama šiuose sektoriuose ir (ar) tikslais:
- žuvininkystės ir akvakultūros sektorius
-plieno sektorius
-žemės ūkio produktų gamybos sektorius
-anglies sektorius
-transporto sektorius
-laivų statybos sektorius
-sintetinio pluošto sektorius
- didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklai
- nekilnojamojo turto nuomos veiklai
laisvalaikio, sporto, sveikatingumo (išskyrus
medicininę ir sveikatinimo veiklą) veikloms
- nenumatoma ir nėra galimybių naudoti
-nenumatoma perkamos įrangos nuomoti
namų ūkyje
7. Ar investiciniam projektui netaikomi papildomi reikalavimai susiję su valstybės pagalbos
derinimu? (T.y. projektas nėra remiamas ES struktūrinių fondų, iniciatyvų, pagal kitas paramos programas
ar priemones)
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Pagrindinės dalinio palūkanų kompensavimo sąlygos:
1. Kompensuojama 50 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 5 proc. metinių palūkanų.
2. Palūkanos kompensuojamos pradiniu paskolos grąžinimo terminu.
3. Palūkanos kompensuojamos ne ilgiau kaip iki 2015-09-30.
4. Galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama pagal palūkanų normą, galiojusią
finansavimo sutarties dieną. (Pasikeitus palūkanų normai kompensacijos suma nebus perskaičiuojama).
5. Galima palūkanų kompensacijos suma negalės viršyti pareiškėjo nepanaudos de minimis
pagalbos sumos (plačiau žr. čia)
Įmonė, norėdama gauti palūkanų kompensavimą turi atlikti šiuos veiksmus:
1-2. Pasirašyti įrangos pirkimo-pardavimo sutartį su įrangos pardavėju;
1-2. Pasirašyti paskolos sutartį su kredito įstaiga;
3. Pateikti INVEGAI prašymą kompensuoti palūkanas (7 priedo forma) ir visus atitinkamus
dokumentus, numatytus 7 priede;
4. Atlikti apmokėjimą už įrangą iš paskolos lėšų.
T.y. už perkamą įrangą išrašytą PVM sąskaitą faktūrą (ar sąskaitą faktūrą (invoice) pateikti kredito
įstaigai ir ją apmokėti iš paskolos lėšų. Mokėjimo pavedime turi būti aiški mokėjimo paskirtis, papildomai
nurodant sąskaitos faktūros, kuri yra apmokama, rekvizitus. Pvz.:„[..]už šlifavimo staklės 3BXX pagal
2012-11-05 PVM sąsk. fakt. Nr. AA-100“.
Iš paskolos lėšų gali būti apmokamos tik už įrangą, ir, esant poreikiui, kitos tinkamos susijusios
išlaidos (detaliau žr. Metodikos 12.1.4 p.);
5. Gauti iš kredito įstaigos pažymą (9 priedas) ir patvirtintą paskolos sutarties kopiją;
6. Užpildyti mokėjimo prašymą (8 priedas), ir jį kartu su kredito įstaigos pažyma bei atitinkamais
dokumentais, numatytais 8 priede, pateikti INVEGAI;
7. Mokėti palūkanas nustatytu paskolos grąžinimo grafiku.
8. Palūkanų kompensacijų sumas INVEGA perves kiekvieną ketvirtį į paskolos gavėjo nurodytą
sąskaitą pagal kredito įstaigos pateiktą informaciją apie per praeitą ketvirtį sumokėtas palūkanų sumas.
Visas dokumentų formas rasite čia.
INVEGAI dokumentai dėl dalinio palūkanų kompensavimo siunčiami paskolos gavėjo arba kredito
įstaigos paštu arba pristatomi INVEGOS buveinės adresu (Konstitucijos pr. 7, Vilnius LT 09308).
Išsamesnę informaciją apie dalinį paskolų palūkanų kompensavimą galite rasti čia.
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