Sąvokos pradinė investicija aiškinimo atmintinė
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba
skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, ir Komisijos komunikate
„Regioninės valstybės pagalbos gairės“ yra vartojama sąvoka pradinė investicija. Minėtuose teisės aktuose
apibrėžta sąvoka leidžia nustatyti, kokia pradinė investicija yra tinkama siekiant gauti finansavimą,
atitinkantį nustatytas sąlygas, kuriomis regioninė investicinė valstybės pagalba gali būti laikoma suderinama
su vidaus rinka.
Pradinė investicija yra apibrėžiama kaip:
a) investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu, esamos įmonės pajėgumo
didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės
bendro gamybos proceso esminiu keitimu, arba
b) turto, priklausančio įmonei, kuri nutraukė veiklą arba būtų nutraukusi veiklą, jei nebūtų įsigyta ir kurią
įsigyja su pardavėju nesusijęs investuotojas, įsigijimas, išskyrus vien tik įmonės akcijų įsigijimą.
Siekiant įvertinti, ar investicijos laikytinos pradine investicija, turi būti patikrintos dvi svarbios sąlygos:
1) investicija turi iš esmės pakeisti procesą, o ne atlikti įprastą patobulinimą, nedidelį pakeitimą arba
įprastą atnaujinimą ar pritaikymą;
2) pokytis turėtų daryti didelį poveikį visam gamybos procesui, o ne apsiriboti tik patobulinimu.
Sąvoka iš esmės pakeisti visą gamybos procesą reiškia gamybos procesą kaip visumą, todėl turi būti
įvertinta, kiek įtakos pakeitimas turi ne tik keičiamam, bet ir likusiam gamybos procesui.
Esminis gamybos proceso pakeitimas reiškia bendrą tam tikro produkto gamybos procesą, ne tik produkto
diversifikavimą (pakeitimą).

Kad investicija būtų laikoma pajėgumų didinimu, ji turi leisti gaminti ir (arba) siūlyti didesnį kiekį bent
vieno šiuo metu gaminamo produkto ar paslaugos, tačiau iš esmės nekeisti pagrindinio proceso. Be to,
esamos įmonės pajėgumų išplėtimui nenustatyta jokia riba.
Paprastas nusidėvėjusio turto pakeitimas nėra laikytinas iš esmės pakeičiančiu gamybos procesą. Kai
atskiras turtas keičiamas siekiant išplėsti esamus pajėgumus, investicinė pagalba gali būti teikiama tik
tiesiogiai su pajėgumų išplėtimu susijusioms investicijoms, o su turto pakeitimu susijusioms
investicijoms investicinė pagalba neteikiama.
Pradinė investicija naujai ekonominei veiklai – tai investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su
naujos įmonės steigimu. Įmonė turi būti nauja, o ne esamos išplėtimas. Jei įmonė įsigyjama, pradine
investicija laikytina ta investicijos dalis, kuri susijusi su visiškai nauja įmonės veikla, vykdoma po įsigijimo,
o ne bendrų techninių išteklių su jau veikiančia įmone naudojimas.

