
 

 

ATMINTINĖ PASKOLOS GAVĖJUI 
DĖL LENGVATINĖS PASKOLOS COVID-19 LAIKOTARPIU PANAUDOJIMO EIGOS 

 

1. PASKOLOS SUTARTIS 

Su finansų tarpininku pasirašėte paskolos sutartį pagal skatinamąją finansinę priemonę 

„Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo 

ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“. 

 

2. PASKOLOS PANAUDOJIMO TERMINAS 
Paskolos lėšas panaudokite per 6 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos. 

Nepanaudojus paskolos per 6 mėnesių terminą, privalėsite likusią nepanaudotą paskolos dalį 

grąžinti finansų tarpininkui. 

 

3. DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ PASKOLOS PANAUDOJIMĄ, PATEIKIMAS 
Panaudoję paskolos lėšas, tai pagrindžiančius dokumentus pateikite po visos paskolos 

panaudojimo per 10 (dešimt) darbo dienų. Dokumentai, pagrindžiantys paskolos 

panaudojimą: pirkimo-pardavimo / nuomos sutartys ir sąskaitos-faktūros, pagal kurias buvo 

apmokėta tiekėjams ir (ar) rangovams už perkamą turtą ir (ar) teikiamas paslaugas, paskolos 

gavėjo sąskaitos išrašai ar įvykdyti mokėjimo nurodymai ir (ar) kiti dokumentai. Sąskaitos-

faktūros data gali būti ir ankstesnė nei paskolos sutarties pasirašymo data, bet apmokėjimas 

turi įvykti per 6 mėn. nuo paskolos sutarties pasirašymo. 

 

Dokumentų pateikimo būdas. Lėšas pagrindžiančius dokumentus atsiųskite elektroniniu paštu 

COVID-19panaudojimas@garfondas.lt arba, nesant galimybei atsiųsti el. paštu, registruotu paštu 

adresu UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. 

 

Išlaidų tinkamumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos 
 

Paskolos gavėjui rekomenduojame pasidaryti paskolos lėšomis apmokėtų išlaidų sąvadą, jame 

nurodant apmokėjimo dokumentus ir jų datą, apmokėtą sumą eurais be PVM ir kitą informaciją: 

Sąskaitos data Sąskaitos Nr. Paskirtis Suma Eur, 

be PVM 
Sąskaitos 

apmokėjimo data 
Tiekėjas 

      

 

Tinkamos apmokėti išlaidos 

(apyvartinės lėšos) 

► darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (ne daugiau kaip 6 mėn. laikotarpiu); 

► kuras ir elektros energija ūkio reikmėms; 

► trąšos; 

► augalų apsaugos priemonės; 

► dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos; 

sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.); 

► auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti; 

► pašarai ir (ar) jų priedai; 

► medžiagos, skirtos pašarams ruošti; 

► žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys (tinkamomis finansuoti laikomos 

tuo atveju, kai atsarginės dalys  paskolos gavėjo buhalterinėje apskaitoje priskiriamos trumpalaikiam 

turtui, t. y. jų įsigijimo savikaina yra mažesnė negu ūkyje nusistatyta minimali ilgalaikio materialiojo 

turto vertė); 

► biologinis turtas (išskyrus produktyviuosius, veislinius ir darbinius gyvulius bei daugiamečius 

sodus, vaiskrūmius, uoginius augalus, dekoratyvinius augalus); 

► veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai 

įrankiai, medžiagos ir kt.); 

► žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) iš savo narių perkama jų pagaminta produkcija; 

► kitos išlaidos, reikalingos ūkinei veiklai tęsti (žemės nuomos mokestis pagal sutartis; prekės ir 

paslaugos, reikalingos tęstinei ūkio veiklai užtikrinti). 

Netinkamos apmokėti 

išlaidos 

► PVM mokestis, išskyrus atvejus, 

kai jį faktiškai ir galutinai sumoka 

paskolos gavėjas, nesantis PVM 

mokėtojas; 

► investicijos į ilgalaikį turtą; 

► perfinansavimas ar kitų 

įsipareigojimų grąžinimas; 

► palūkanos ir delspinigiai; 

► dividendų išmokėjimas, kapitalo 

mažinimas, savų akcijų supirkimas 

ar kitokie mokėjimai iš kapitalo 

įmonių dalyviams, taip pat 

paskolų įmonės dalyviams 

suteikimas ar grąžinimas; 

► asmeninis turtas ir paslaugos. 


