
AR PARAMOS GAVĖJAS SUSIJĘS SU KITAIS SUBJEKTAIS?

AR PARAMOS GAVĖJAS YRA ŪKIO SUBJEKTAS?
 

TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI PARAMOS GAVĖJAS YRA:
 ☐ fizinis asmuo, kuris vykdo ūkinę veiklą (pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, ūkininko pažymėjimą ir pan.); 

arba
 ☐ juridinis asmuo (įmonė, įstaiga, organizacija ir pan.), kuris vykdo ūkinę veiklą; arba
 ☐ fizinių ar juridinių asmenų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), kurie vykdo ūkinę veiklą.

AR PARAMOS GAVĖJAS YRA SUSIJĘS SU KITAIS LIETUVOJE REGISTRUOTAIS JURIDINIAIS ASMENIMIS?

TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI PARAMOS GAVĖJAS – ŪKIO SUBJEKTAS:
 ☐ vienoje ar daugiau įmonių turi akcininkų arba narių balsų daugumą (daugiau nei 50 %); arba
 ☐ vienoje ar daugiau įmonių turi teisę paskirti arba atleisti daugumą jos (ar jų) administracijos, valdymo arba priežiūros  

organo narių (pvz.: pagal balsavimo teisių perleidimo sutartį, akcininkų sutartį); arba
 ☐ pagal sutartį arba vadovaudamasis steigimo sutarties ar įstatų nuostata turi teisę vienoje ar daugiau įmonių daryti lemiamą 

įtaką (nulemti įmonės komercinės veiklos kryptį); arba
 ☐ būdamas kitos įmonės (ar įmonių) akcininku arba nariu, vadovaudamasis su akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vienas 

kontroliuoja tos kitos įmonės (ar įmonių) akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą.

AR KITI LIETUVOJE REGISTRUOTI ŪKIO SUBJEKTAI YRA SUSIJĘ SU PARAMOS GAVĖJU?

TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI KITAS ŪKIO SUBJEKTAS:
 ☐ turi paramos gavėjo (juridinio asmens) akcininkų arba narių balsų daugumą (daugiau nei 50 %); arba
 ☐ turi teisę paskirti arba atleisti daugumą paramos gavėjo (juridinio asmens) administracijos, valdymo arba priežiūros organo 

narių (pvz.: pagal balsavimo teisių perleidimo sutartį, akcininkų sutartį ir pan.); arba
 ☐ pagal sutartį arba vadovaudamasis steigimo sutarties ar įstatų nuostata turi teisę paramos gavėjui (juridiniam asmeniui) 

daryti lemiamą įtaką (nulemti komercinės veiklos kryptį); arba
 ☐ būdamas paramos gavėjo (juridinio asmens) akcininku arba nariu, vadovaudamasis su akcininkais ar nariais sudaryta  

sutartimi, vienas kontroliuoja jo akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą.

AR PARAMOS GAVĖJAS SU KITAIS LIETUVOJE REGISTRUOTAIS JURIDINIAIS ASMENIMIS YRA SUSIJĘS PER VIENĄ AR 
DAUGIAU KITŲ LIETUVOJE REGISTRUOTŲ ŪKIO SUBJEKTŲ?

TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI VISOSE IŠ SĄSAJOS GRANDŽIŲ (TARP ŪKIO SUBJEKTŲ) EGZISTUOJA BENT VIENAS IŠ RYŠIŲ, 
PAREMTŲ:

 ☐ akcininkų arba narių balsų dauguma; arba
 ☐ teise paskirti arba atleisti daugumą administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių; arba
 ☐ susitarimu pagrįsta teise daryti lemiamą įtaką; arba
 ☐ susitarimu pagrįsta akcininkų arba narių balsavimo teisių dauguma.

JEIGU Į PIRMĄ IR NORS VIENĄ KITĄ KLAUSIMĄ ATSAKĖTE TEIGIAMAI, LABAI TIKĖTINA, KAD PARAMOS GAVĖJAS YRA 
SUSIJĘS SU KITAIS ŪKIO SUBJEKTAIS PAGAL DE MINIMIS REGLAMENTŲ KRITERIJUS.

APIE TAI, KOKIŲ VEIKSMŲ REIKIA IMTIS, SIEKIANT TEISĖTAI SUTEIKTI VALSTYBĖS PAGALBĄ, SKAITYKITE 
KONKURENCIJOS TARYBOS INTERNETO SVETAINĖS SKILTYJE APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ ARBA SUŽINOKITE  
SUSISIEKĘ SU KONKURENCIJOS TARYBOS VALSTYBĖS PAGALBOS EKSPERTAIS TELEFONU +370 5 261 3157.

http://kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-pagalba

