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7 priedas
VALSTYBĖS PAGALBOS GAVĖJAMS TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ ATITIKIMĄ
PATVIRTINANTIS KLAUSIMYNAS
20___ m._____________________ d.
Teikiami klausimyno pildymo datos duomenys
PAREIŠKĖJO (asmens, kuris kreipiasi
paramos, laikomos valstybės pagalba) (toliau –
pagalbos gavėjas) PAVADINIMAS:
PAGALBOS GAVĖJO KODAS:

Eil.
Nr.

1.

2.

2.1.

KLAUSIMAS

Ar pagalbos gavėjui yra išduotas vykdomasis raštas sumoms
išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame
valstybės pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su
vidaus rinka?
Ar pagalbos gavėja yra sunkumų patirianti įmonė (taip, kaip
apibrėžta 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 (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Reglamentas).
Kaip nurodoma Reglamente, sunkumų patiriančia įmone,
laikoma įmonė, kuri susiduria su bent jau viena iš aplinkybių,
nurodytų Aprašo 7 priedo 2.1–2.5 papunkčiuose:
Pagalbos gavėja yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė
(kuri nėra labai maža, maža ir (ar) vidutinė įmonė (toliau –
MVĮ), veikianti trumpiau nei trejus metus), kurios daugiau
nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl
sukauptų nuostolių.
Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų
(ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės
nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma,
viršijantis pusę pasirašytojo akcinio kapitalo (akcinis
kapitalas apima bet kokius akcijų priedus).

ATSAKYMAS
(Į visus klausimus turi būti
pateikti atsakymai „Taip“
arba „Ne“)

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Pagalbos gavėja yra bendrovė, kurioje bent keli nariai turi
neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės (kuri nėra MVĮ,
veikianti trumpiau nei trejus metus) skolą, kurios daugiau nei
pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo
prarasta dėl sukauptų nuostolių.
Pagalbos gavėja yra įmonė, kuriai taikoma kolektyvinė
nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės
kriterijus, kad jos kreditorių prašymu jai būtų pradėta
kolektyvinė nemokumo procedūra.
Pagalbos gavėja yra įmonė, kuri gavo sanavimo pagalbą ir
dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas,
arba gavo restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi
restruktūrizavimo plano.
Pagalbos gavėja yra įmonė, kuri nėra MVĮ, ir per paskutinius
dvejus metus įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo
santykis viršija 7,5 ir įmonės pajamų, neatskaičius palūkanų,
mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos (EBITDA)
palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

□ Taip

□ Ne

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:
- mums yra žinoma, kad klausimyne pateikta informacija yra reikalinga valstybės pagalbai, kurios
teikimui taikomas Reglamentas, įvertinti;
- mums yra žinoma, kad pagalbos gavėjui suteikta valstybės pagalba yra sumuojama;
- pateikiama informacija yra tiksli, išsami ir visi pateikti duomenys yra teisingi;
- yra pateikta visa mums žinoma informacija ir (ar) kitos svarbios aplinkybės, susijusios su šiame
klausimyne nurodoma informacija;
- mūsų pateikiami duomenys apie Pagalbos gavėją, veiklą, finansinę būklę yra tikslūs, išsamūs ir
teisingi. Įsipareigojame nedelsdami informuoti apie pateiktų dokumentų ir duomenų pasikeitimą;
- mums yra žinoma, kad už klaidingų duomenų ir tikrovės neatitinkančių dokumentų pateikimą
Lietuvos Respublikos įstatymai nustato baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o neteisėtai gauta
valstybės pagalba turi būti grąžinta.
Pagalbos gavėjas:

_________________________ _________________________ _________________________
pareigos
parašas
vardas, pavardė
________________________________

