SVV subjekto statuso
deklaracija ir jos pildymas.
Nuo ko pradėti?
Šis dokumentas yra rekomendacinio pobūdžio. Jame pateiktos bendros gairės, kuriomis vertėtų vadovautis taikant Lietuvos
Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą. Maloniai primename, kad SVV deklaraciją pildo pareiškėjas ir jis yra
atsakingas už deklaracijos duomenų tikrumą ir teisingumą.

Kas yra SVV subjekto statuso
deklaracija ir kodėl ji reikalinga?
Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto apibrėžtimi yra išskiriamos labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės,
atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas
sąlygas ir verslininkai, atitinkantys SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo.
Verslininkas – fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla. Pagal atitinkamai nurodytą darbuotojų skaičių ir
finansinius duomenis verslininkas gali būti prilyginamas labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei.
Atitinkamai, SVV subjekto statuso deklaraciją pildo ir įmonės, ir verslininkai.
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų būna įvairių dydžių ir rūšių, tačiau sudėtingoje šiuolaikinio verslo aplinkoje jie gali
palaikyti tam tikrus finansinius, veiklos arba vadovybės ryšius su kitomis įmonėmis. Dėl tokių ryšių dažnai sunku tiksliai
nustatyti ribą tarp smulkesnės ir didesnės įmonės. SVV subjekto statuso deklaracija yra skirta padėti įmonėms ir
verslininkams patiems save identifikuoti, kad turėtų galimybę pasinaudoti valstybės teikiama pagalba.

SVV DEKLARACIJOS PILDYMO ATMINTINĖ
1.

Tam, jog sėkmingai
pasinaudotumėte
interaktyviais
mygtukais šiose
skaidrėse,
rekomenduojame
skaidres atverti kaip
prezentaciją, t. y.,
klaviatūroje spausti
mygtuką F5 arba
kairėje kompiuterio
ekrano pusėse spausti
mygtuką

Išsiaiškinkite kokia įmonė esate
(savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė)

2.

Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių
ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje
įmonės veikia

3.

Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą

4.

Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite
kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės

5.

Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių,
metines pajamas ir balanso turtą

6.

Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už
paskutinius 3 finansinius metus

7.

Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų
metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar
neatlikote

8.

Nustatykite įmonės dydį
(labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė)

9.

Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą
(SVV subjektas, ne SVV subjektas)

10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo
dieną aktualūs duomenys

Spustelėjus yra
pateikiama detalesnė
informacija apie
atmintinės punktus

Savarankiškų, susijusių ir
partnerinių įmonių
pavyzdžiai

Susipažinus su SVV
deklaracijos pildymo
atmintine, kviečiame
užpildyti deklaracijos
formą

Peržiūrėkite SVV deklaracijai aktualius
įmonių ryšius
Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu:

1. susijusias įmones;
2. susijusių įmonių susijusias ir partnerines įmones;
3. partnerines įmones;

4. partnerinių įmonių susijusias įmones;
5. partnerinių įmonių partnerines įmones, jei jos susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.
Savarankiška įmonė – įmonė, kuri neturi nei partnerinių, nei susijusių įmonių (daugiau – 4 puslapyje).
Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 6

Nustatykite visas susijusias įmones
Susijusios įmonės – įmonės, kurios atitinka bent vieną toliau nurodytą kriterijų:
1. Įmonės, kurias sieja nors vienas iš šių ryšių:
• viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;
• viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organų narių;
• įmonei suteikta teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta kita įmone, arba dėl šios įmonės steigimo
dokumentų nuostatų;
• įmonė, turinti dalyvių balsų kitoje įmonėje, kuri dėl su tos kitos įmonės dalyviais sudarytų sutarčių kontroliuoja daugumą šios
įmonės dalyvių balsų;
2. kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš 1 punkte nurodytų įmonių
ryšių, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose;
3. kai tarp įmonių yra susiformavę 1 punkte nurodyti ryšiai per vieną ar kelias įmones arba per šiuos investuotojus:
• neformaliuosius investuotojus, jeigu šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne didesnė kaip 1,25 mln. eurų;
• mokslo ir studijų institucijas, kurios gali investuoti turtą;
• profesionaliuosius investuotojus;
• savivaldybes, kurių metinis biudžetas mažesnis nei 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje gyvenamąją vietą yra deklaravę mažiau
kaip 5 tūkstančiai gyventojų.

Grįžti prie atmintinės punktų

2 puslapis iš 6

Nustatykite visas partnerines įmones
Partnerinės įmonės – įmonės, kurios nepriskiriamos prie susijusių įmonių ir tiesiogiai ar netiesiogiai
(per vieną ar kelias susijusias ar partnerines įmones) turinčios ne mažiau kaip 25 proc. ir ne
daugiau kaip 50 proc. kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių
kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo
sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 proc. visų kitos įmonės
dalyvių balsų.

Pažymėtina, jog dėl per fizinius asmenis atsiradusių ryšių partnerinės įmonės nėra
skaičiuojamos.
Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra
valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra
SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis – SVV subjekto išimtys).

Grįžti prie atmintinės punktų

3 puslapis iš 6

Neturite nei susijusių, nei partnerinių
įmonių? Tikėtina, jog esate savarankiška
įmonė
Savarankiška įmonė yra visiškai nepriklausoma arba palaiko tik vieną ar daugiau mažumos nuosavybe (kiekviena nuosavybės
dalis nesiekia 25 proc.) pagrįstų partnerystės ryšių su kitomis įmonėmis. Dar kitaip, įmonė yra savarankiška, jeigu:

• ji yra visiškai nepriklausoma, t. y. neturi jokių jai priklausančių kitų įmonių dalių; ir jokios jos dalys nepriklauso kitoms
įmonėms; arba

• jos turima vienos ar daugiau kitų įmonių nuosavybės dalis nesiekia 25 proc. kapitalo arba balsavimo teisių (pasirenkant
didesnę vertę); ir (arba) bet kokiems išorės subjektams priklausanti šios įmonės dalis neviršija 25 proc. kapitalo arba
balsavimo teisių (pasirenkant didesnę vertę); arba

• ji nėra susijusi su kita įmone per fizinį asmenį (daugiau – Nustatykite visas susijusias įmones 2 p. ).
Verslininkai, t. y., fiziniai asmenys, kurie verčiasi ekonomine veikla, SVV deklaracijoje dažnai žymimi kaip savarankiška
įmonė, kadangi įprastai neturi susijusių įmonių.

Grįžti prie atmintinės punktų

4 puslapis iš 6

SVV subjekto išimtys
Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių
balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis
asmuo, įmonė nėra SVV subjektas.
Visgi įmonė gali būti laikoma SVV subjektu, kai ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50
procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių
arba ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar
netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.)
turi šie investuotojai:

Ne SVV subjektas

SVV subjektas

• neformalieji investuotojai, jeigu šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma
ne didesnė kaip 1,25 mln. eurų;

• mokslo ir studijų institucijos, kurios gali investuoti turtą;
• profesionalieji investuotojai;
• savivaldybės, kurių metinis biudžetas mažesnis kaip 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje
gyvenamąją vietą yra deklaravę mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų.

Vienas arba daugiau iš šių investuotojų pavieniui gali turėti iki 50 proc. įmonės nuosavybės
dalį, jeigu nėra atskirai arba kartu su kitomis įmonėmis susijęs su deklaruojančia įmone.

Grįžti prie atmintinės punktų

5 puslapis iš 6

Deklaruojamų įmonių ryšių santrauka
Savarankiška įmonė – įmonei priklausanti vienos ar daugiau kitų įmonių nuosavybės dalis nesiekia
25 proc. kapitalo arba balsavimo teisių; ir (arba) bet kokiems išorės subjektams priklausanti šios
įmonės dalis neviršija 25 proc. kapitalo arba balsavimo teisių.
Partnerinė įmonė – įmonei priklauso nuo 25 proc. iki 50 proc. kitos įmonės kapitalo ar balsavimo
teisių dalis ir (arba) kitai įmonei priklauso ne mažesnė kaip 25 proc., bet ne didesnė kaip 50 proc.
tos įmonės dalis;
Susijusi įmonė – įmonei priklauso daugiau kaip 50 proc. kitos įmonės kapitalo ar balsavimo teisių
dalis ir (arba) kitai įmonei priklauso daugiau kaip 50 proc. tos įmonės dalis. Jei yra tam tikri
susitarimai, nepriklausomi nuo akcijų, tą turi nurodyti deklarantas, ir įmonės gali būti susijusios.
Pažymėtina, jog deklaranto susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal
deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.

Grįžti prie atmintinės punktų

6 puslapis iš 6

Nustatykite tiek Lietuvos Respublikoje,
tiek užsienyje esančias susijusias bei
partnerines įmones
SVV deklaracijoje svarbu nurodyti įmonių ryšius, egzistuojančius ne tik Lietuvos Respublikoje, tačiau
ir bet kurioje kitoje pasaulio šalyje.
Pažymėtina, jog susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną
galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.

Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 1

Įmonės akcininkų struktūra
Tinkamai įvertinti bei apskaičiuoti susijusias ir partnerines įmones gali pagelbėti įmonės akcininkų
struktūra.
Jei šios dar neturite, rekomenduojame sudaryti deklaracijos pildymo dienai aktualią įmonės akcininkų
schemą (paveikslėlį), kurioje atsispindėtų įmonių sąsajos iki galutinių naudos gavėjų (fizinių asmenų).
Primename, jog akcininkų struktūroje turėtų atsispindėti su deklarantu:

1. susijusios įmonės;
2. susijusių įmonių susijusios ir partnerinės įmonės;
3. partnerinės įmonės;
4. partnerinių įmonių susijusias įmones;
5. partnerinių įmonių partnerines įmones, jei jos susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais.
Taip pat kituose puslapiuose pateikiame naudingų pavyzdžių, padėsiančių išaiškinti galimus ryšius tarp
įmonių ir kiek į juos reikia atsižvelgti apskaičiuojant susijusių ir (arba) parterinių įmonių duomenis.

Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 16

1 Pavyzdys: Savarankiška įmonė
100 proc. mano įmonės akcijų priklauso
fiziniam asmeniui, kuris neturi kitų įmonių
kapitalo arba balsavimo teisių.

Atitinkamai, mano įmonė yra savarankiška
įmonė.
100 %

Mano
įmonė

Grįžti prie atmintinės punktų

2 puslapis iš 16

2 Pavyzdys: Savarankiška įmonė
65 proc. mano įmonės akcijų priklauso
fiziniam asmeniui, kuris neturi kitų įmonių
kapitalo arba balsavimo teisių.

35 proc. mano įmonės akcijų priklauso
universitetui, kuris nėra atskirai arba kartu
su kitomis įmonėmis susijęs su
deklaruojančia įmone.

65 %

35 %

Remiantis SVV subjekto išimtimi, mano
įmonė yra savarankiška įmonė.
Mano
įmonė

Grįžti prie atmintinės punktų

3 puslapis iš 16

3 Pavyzdys: Savarankiška įmonė
100 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam
asmeniui, kuris neturi kitų įmonių kapitalo arba
balsavimo teisių.

Mano įmonė valdo 20 proc. kitos įmonės
kapitalo arba balsavimo teisių.
Atitinkamai, mano įmonė yra savarankiška,
kadangi mano įmonei priklauso mažiau nei 25
proc. kitos įmonės kapitalo arba balsavimo
teisių.

100 %

Mano
įmonė

20 %

Grįžti prie atmintinės punktų

4 puslapis iš 16

4 Pavyzdys: Susijusi įmonė
100 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam
asmeniui, kuris neturi kitų įmonių kapitalo arba
balsavimo teisių.

Mano įmonė valdo 100 proc. kitos įmonės
kapitalo arba balsavimo teisių.
Kita įmonė neturi dar kitų įmonių kapitalo arba
balsavimo teisių.

100 %

Mano
įmonė

Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią
įmonę, kurią reikia nurodyti SVV deklaracijoje.
100 %

Grįžti prie atmintinės punktų

5 puslapis iš 16

5 Pavyzdys: Susijusi įmonė
100 proc. mano įmonės akcijų priklauso
fiziniam asmeniui, kuris turi 100 proc. kitos
įmonės kapitalo arba balsavimo teisių.

Mano įmonė ir kita įmonė verčiasi tokia pačia
veikla (daugiau – Fizinių asmenų veikimas
kartu).

100 %

100 %

Kita įmonė neturi dar kitų įmonių kapitalo
arba balsavimo teisių.
Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią
įmonę (per fizinį asmenį), kurią reikia
nurodyti SVV deklaracijoje.

Grįžti prie atmintinės punktų

Mano
įmonė

6 puslapis iš 16

5 Pavyzdys: Savarankiška įmonė
100 proc. mano įmonės akcijų priklauso
fiziniam asmeniui, kuris turi kitos įmonės 100
proc. kapitalo arba balsavimo teisių.

Mano įmonė ir kita įmonė verčiasi
skirtingomis veiklomis (daugiau – Fizinių
asmenų veikimas kartu).

100 %

100 %

Atitinkamai, mano įmonė yra savarankiška
įmonė.
Mano
įmonė

Grįžti prie atmintinės punktų

6 puslapis iš 16

6 Pavyzdys: Susijusi įmonė
A

Mano įmonei priklauso 51 proc. C ir 100 proc.
B įmonės, o A įmonei – mano įmonės 60
proc. dalis.

A, B ir C įmonės neturi kitų susijusių įmonių.

60 %

Atitinkamai, mano įmonė turi tris susijusias
įmones, kurias reikia nurodyti SVV
deklaracijoje.

Mano
įmonė
51 %

C
Grįžti prie atmintinės punktų

100 %

B
7 puslapis iš 16

7 Pavyzdys: Partnerinė įmonė
A

Mano įmonei priklauso 33 proc. C ir 49 proc.
B įmonės, o A įmonei – mano įmonės 25
proc. dalis.

A, B ir C įmonės neturi ir nepriklauso kitoms
susijusioms įmonėms.

25 %

Atitinkamai, mano įmonė turi tris
partnerines įmones, kurias reikia nurodyti
SVV deklaracijoje.

Mano
įmonė

33 %

C
Grįžti prie atmintinės punktų

49 %

B
8 puslapis iš 16

8 Pavyzdys: Susijusi ir partnerinė įmonė
Mano įmonė su C įmone yra susijusi tai
įmonei priklausančia mano įmonės
nuosavybės dalimi – 60 proc. Tačiau C
įmonė taip pat turi dvi partneres A ir B
įmones, kurioms atitinkamai priklauso 32
proc. ir 25 proc. B įmonės dalys.
Atitinkamai, mano įmonė turi vieną
susijusią ir dvi partnerines įmones, kurias
reikia nurodyti SVV deklaracijoje.

B

A
32 %

25 %

Partnerė

Partnerė

C
60 %

Susijusi

Grįžti prie atmintinės punktų

Mano
įmonė

9 puslapis iš 16

9 Pavyzdys: Susijusi ir partnerinė įmonė
C ir D įmonės yra mano įmonės partnerės,
nes kiekvienai iš jų priklauso po 38 proc.
mano įmonės dalis. Tačiau A įmonė taip pat
60 proc. nuosavybės dalimi susijusi su D
įmone, o C ir B įmonės yra partnerės (40
proc.).
Primename, jog į B įmonės duomenis
atsižvelgti nereikia, kadangi į įmonių
partnerių ryšius su savo partnerėmis
neatsižvelgiama (jei jos nėra susijusios
tiekimo ir vartojimo ryšiais).
Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią
ir dvi partnerines įmones, kurias reikia
nurodyti SVV deklaracijoje.

Grįžti prie atmintinės punktų

B

A
60 %

40 %

Susijusi

D

Partnerė, tačiau į B įmonės
duomenis atsižvelgti nereikia

C
38 %

38 %

Partnerė

Partnerė
Mano
įmonė

10 puslapis iš 16

10 Pavyzdys: Susijusi įmonė
27 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui
Nr. 1, kuris turi 100 proc. A įmonės. Primename, jog dėl
per fizinius asmenis atsiradusių ryšių partnerinės
įmonės nėra skaičiuojamos, todėl partnerinių ir
susijusių ryšių per fizinį asmenį Nr. 1 su mano įmone
nėra.
38 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui
Nr. 2. Įprastai, tokiu atveju susijusių ir partnerinių ryšių
nebūtų aptikta, tačiau fizinis asmuo Nr. 2 turi ryšių su
fiziniu asmeniu Nr. 3 – šie yra sutuoktiniai, o mano
įmonė ir B įmonė verčiasi tokia pačia veikla. Tad šiuo
atveju fiziniai asmenys veikia kaip fizinių asmenų
grupė ( 38 proc. + 35 proc.) ir kartu yra skaičiuojamos
fizinio asmens Nr. 3 kitos įmonės, šiuo atveju – B įmonė
(daugiau – Fizinių asmenų veikimas kartu).

1
100 %

A

2
27 %

38 %

Mano
įmonė

Sutuoktiniai

35 %

Susijusi

3
75 %

B

Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią įmonę (per
fizinių asmenų grupę), kurią reikia nurodyti SVV
deklaracijoje.

Grįžti prie atmintinės punktų

11 puslapis iš 16

11 Pavyzdys: Susijusi įmonė
Mano įmonės 100 proc. akcijų priklauso fiziniam
asmeniui, kuris neturi kitų įmonių kapitalo arba
balsavimo teisių. Įprastai tokiu atveju mano įmonė SVV
deklaracijoje būtų nurodoma kaip savarankiška įmonė,
tačiau šiuo atveju mano įmonės akcininkas yra kito
fizinio asmens, kuris valdo 100 proc. kitos įmonės
(daugiau – Fizinių asmenų veikimas kartu), sutuoktinis.
Įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios
veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose.
Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią įmonę (per
fizinių asmenų grupę), kurią reikia nurodyti SVV
deklaracijoje.

Grįžti prie atmintinės punktų

3
Sutuoktiniai

100 %

100 %

Mano
įmonė

Susijusi

12 puslapis iš 16

12 Pavyzdys: Susijusi įmonė
Mano įmonė turi tris investuotojus A, B ir C,
kurių kiekvienam priklauso po 20 proc. mano
įmonės kapitalo arba balsavimo teisių. Šie
investuotojai yra vienas su kitu susiję ir
sudaro susijusių įmonių grupę: A įmonei
priklauso 70 proc. B įmonės, o pastarajai
įmonei – 60 proc. C įmonės.
Atitinkamai, mano įmonė turi tris susijusias
įmones, kurias reikia nurodyti SVV
deklaracijoje.

A

70 %

B

Susijusi

20 %

C

Susijusi

20 %

Mano
įmonė

Grįžti prie atmintinės punktų

60 %

20 %

Iš pažiūros savarankiška, tačiau
susijusi su įmonių grupe

13 puslapis iš 16

13 Pavyzdys: Partnerinė įmonė
A, B ir C yra mano įmonės partneriai,
kuriems atitinkamai priklauso mano įmonės
25, 30 ir 25 proc. dalys, tačiau A ir C yra
universitetas ir institucinis investuotojas,
vienas su kitu nesusiję, o kiekvieno iš jų
atskirai mano įmonėje turima balsavimo
teisių dalis neviršija 50 proc. Šie subjektai
įtraukti į išimčių sąrašą (daugiau – SVV
subjekto išimtys), taigi jų duomenys
skaičiuojant neįtraukiami.
Atitinkamai, mano įmonė turi vieną
partnerinę įmonę, kurią reikia nurodyti SVV
deklaracijoje.

Grįžti prie atmintinės punktų

C

B

A
25 %

30 %

25 %

Mano
įmonė

14 puslapis iš 16

14 Pavyzdys: Susijusi ir partnerinė įmonė
Susijusios
A, B ir C yra mano įmonės partneriai,
kuriems atitinkamai priklauso mano įmonės
25, 30 ir 30 proc. dalys. Nors A ir C yra
universitetas ir vieša investicinė
korporacija, šie subjektai šioje sąlygoje yra
vienas su kitu susiję ir kartu mano įmonėje
turi 55 proc. (25 proc. + 30 proc. ) balsavimo
teisių, taigi viršija 50 proc. ribą, iki kurios
taikomos išimtys. Todėl jų duomenis būtina
įtraukti skaičiuojant.
Atitinkamai, mano įmonė turi vieną
partnerinę ir dvi susijusias įmones, kurias
reikia nurodyti SVV deklaracijoje.

Grįžti prie atmintinės punktų

C

B

A
25 %

30 %

30 %

Mano
įmonė

15 puslapis iš 16

15 Pavyzdys: Susijusi ir partnerinė įmonė
F įmonė yra mano įmonės partnerė, kurią su
mano įmone sieja 25 proc. nuosavybės dalis.
A įmonė yra F įmonės partnerė, su kuria ją
sieja 30 proc. dalis. Primename, jog į A
įmonės duomenis atsižvelgti nereikia,
kadangi į įmonių partnerių ryšius su savo
partnerėmis neatsižvelgiama (jei jos nėra
susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais).
Be to, mano įmonė yra 65 proc. dydžio
nuosavybės dalimi susijusi su E įmone, o B
įmonė yra E įmonės partnerė, su kuria ją
sieja 25 proc. dalis. E įmonė turi su ja
susijusią D įmonę, o ši savo ruožtu turi C
įmonę partnerę.
Atitinkamai, mano įmonė turi dvi susijusias
ir tris partnerines įmones, kurias reikia
nurodyti SVV deklaracijoje.

Grįžti prie atmintinės punktų

C

B

A

25 %

30 %

25 %

Partnerė

E

F

70 %

Partnerė

D

Susijusi
25 %

65 %

Susijusi

Partnerė
Mano
įmonė

16 puslapis iš 16

Fizinių asmenų veikimas kartu
Be akcininkų struktūros svarbu išsiaiškinti ir įmonių veiklas ir (ar)
tarpusavio ryšius (ar nėra tarp įmonių tarpusavio prekybos, nuomos,
skolų ar pan.), kadangi sąsajos per fizinius asmenis yra aktualios tik
tuomet, jeigu įmonės veikia toje pačioje ar gretimoje rinkoje. Visgi, jei
sąsajos yra ne per fizinius asmenis, o įmonės per įmones, tuomet šių
įmonių veikla nėra svarbi ir susiejimą vertiname per akcijų skaičių
(atsispindi akcininkų struktūroje).
Primename, jog įmonės per fizinius asmenis yra susijusios, kai dėl to
paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos yra
susiformavę bent vienas iš skilties „Nustatykite visas susijusias įmones“ 1
punkte nurodytų įmonių ryšių, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla
ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose
(daugiau – 2 puslapyje).
Taip pat pažymime, jog dėl per fizinius asmenis atsiradusių ryšių
partnerinės įmonės nėra skaičiuojamos (skaičiuojamos tik susijusios).

Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 2

Fizinių asmenų veikimas kartu
Gretima (atitinkama) rinka. Gretimos rinkos arba glaudžiai susijusios kaimyninės rinkos yra rinkos, kuriose esamos prekės
ar paslaugos vienos kitas papildo arba priklauso tų pačių klientų įprastai perkamų tos pačios galutinės paskirties prekių
asortimentui. Reikėtų atsižvelgti ir į vertikaliuosius ryšius vertės grandinėje. Atitinkama rinka suprantama kaip rinka,
apimanti „visas prekes ir (arba) paslaugas, kurias vartotojas laiko vienodomis ar pakeičiamomis pagal prekių savybes, kainas
ir paskirtį“. Pasiūlos aspektai taip pat gali būti svarbūs ir vertinimo rezultatas priklauso nuo tiriamo konkurencijos klausimo
pobūdžio. Todėl kiekvieną atvejį reikia apsvarstyti iš esmės ir atsižvelgiant į jam būdingas aplinkybes.

Veikimas kartu. Turint omenyje įmonių ryšius per fizinius asmenis pagal Rekomendacijos dėl MVĮ apibrėžties priedo 3
straipsnio 3 dalį, šeimos ryšiai laikomi pakankamais, jog būtų daroma išvada, kad fiziniai asmenys veikia kartu. Be to,
fizinius asmenis, kurie bendradarbiauja darydami įtaką atitinkamų įmonių verslo sprendimams, todėl tų įmonių negalima
laikyti ekonomiškai viena nuo kitos nepriklausomomis, reikia laikyti veikiančiais kartu pagal rekomendacijos priedo 3
straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą nepaisant to, ar tuos asmenis sieja kokie nors sutartiniai santykiai, ar ne.

Grįžti prie atmintinės punktų

2 puslapis iš 2

Apskaičiuokite darbuotojų skaičių
Įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio
verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-249.
Pažymėtina, kad nustatant darbuotojų skaičių, suskaičiuojami etatai, o ne dirbantys darbuotojai.

Į darbuotojų skaičių neįtraukiami pameistriai arba profesijos besimokantys studentai pagal
pameistrystės ar profesinio mokymo sutartis; motinystės arba tėvystės atostogų išėję darbuotojai.

Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 6

Apskaičiuokite darbuotojų skaičių
Pavyzdžiui:

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinis metinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę
įsakyme Nr. 4-249.

Grįžti prie atmintinės punktų

2 puslapis iš 6

Apskaičiuokite įmonės (įmonių)
metines pajamas ir turto vertę
• Metinės pajamos įprastai yra nurodytos pirmojoje įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje;
• Balanse nurodyto turto vertė įprastai yra nurodyta paskutinėje įmonės balanso formos eilutėje.
Pažymime, kad SVV deklaracijoje būtina nurodyti ne tik deklaranto (pareiškėjo), bet ir susijusių bei partnerinių įmonių
finansinius duomenis. Nepriklausomai nuo to, ar įmonė rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas (daugiau – 4
puslapyje), ar ne, jos galutiniai vertinami duomenys turėtų apimti:
• visų įmonių partnerių duomenis;
• visų su ja susijusių įmonių duomenis;

• visų su bet kuria iš jos partnerių susijusių įmonių duomenis;
• visų su bet kuria iš jos partnerių turimų partnerinių įmonių, jei jos susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais, duomenis;
• visų įmonių, susijusių su įmonėmis, kurios susijusios su vertinama įmone, duomenis;
• visų su vertinama įmone susijusių įmonių turimų partnerių duomenis.

Grįžti prie atmintinės punktų

3 puslapis iš 6

Deklaruojamų įmonių finansiniai
duomenys
Priklausomai nuo kategorijos, kuriai priklauso įmonė, atliekant SVV statusui nustatyti reikalingą skaičiavimą gali reikėti įtraukti
vienos arba kelių kitų įmonių duomenis. Remdamasi šio skaičiavimo rezultatu įmonė galės patikrinti, ar neviršija darbuotojų
skaičiaus ribos ir bent vienos iš finansinių ribų pagal SVV apibrėžtį (daugiau – Nustatykite įmonės dydį).
Daugumoje valstybių narių susijusios įmonės pagal įstatymus privalo rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba jų
ataskaitos visiškai konsoliduojant įtraukiamos į kitos įmonės finansines ataskaitas.
Atminkite, kad tos įmonės, kurios rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba visiškai konsoliduojant įtraukiamos į kitos
įmonės konsoliduotąsias ataskaitas, paprastai laikomos susijusiomis įmonėmis.
Kai įmonė konsoliduotųjų ataskaitų nerengia, o kita įmonė, su kuria ji susijusi, yra savo ruožtu susijusi ir su kitomis įmonėmis
(kaip jų partnerė arba susijusi įmonė), atitinkama įmonė prie savo duomenų turi pridėti 100 proc. visų susijusių įmonių duomenų
ir proporcingą įmonių partnerių duomenų dalį (daugiau – 5 ir 6 puslapiuose).

Grįžti prie atmintinės punktų

4 puslapis iš 6

Deklaruojamų įmonių finansiniai
duomenys
• Susijusių įmonių atveju prie SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės (deklaranto)
duomenų reikia pridėti 100 proc. su ja susijusios įmonės duomenų.
• Pavyzdžiui, mano įmonei priklauso 51 proc. C ir 100 proc. B įmonės, o A įmonei – mano
įmonės 60 proc. dalis.
• Atitinkamai, SVV deklaracijoje reikėtų nurodyti:
100 proc. mano įmonės + 100 proc. A įmonės + 100 proc. B įmonės + 100 proc. C įmonės
finansinių duomenų.

Grįžti prie atmintinės punktų

5 puslapis iš 6

Deklaruojamų įmonių finansiniai
duomenys
• Partnerinių įmonių atveju prie SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės
(deklaranto) duomenų reikia pridėti partnerinių įmonių duomenis, dauginamus iš
koeficiento, kuris lygus akcijų arba balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc.
balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas).
• Pavyzdžiui, mano įmonei priklauso 33 proc. C ir 49 proc. B įmonės, o A įmonei – mano
įmonės 25 proc. dalis.
• Atitinkamai, SVV deklaracijoje bus skaičiuojami*:
100 proc. mano įmonės + 25 proc. A įmonės (0,25) + 49 proc. B įmonės (0,49) + 33 proc.
C įmonės (0,33) finansinių duomenų.
*Koeficientas SVV deklaracijoje persikels automatiškai. Perskaičiuoti duomenų pagal
koeficientą nereikia, kadangi duomenys sumuojami automatiškai pagal sudarytą formulę.

Grįžti prie atmintinės punktų

6 puslapis iš 6

Aktualus finansinių duomenų
laikotarpis
Trejus ar daugiau metų veikianti įmonė SVV deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta
įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., tuo atveju, kai 2020 m. finansinės atskaitomybės dokumentai dar nėra
patvirtinti (daugiau – Įmonių finansinių duomenų deklaravimas), pildo 2019 m. ir 2018 m. Jei finansinė atskaitomybė jau yra
patvirtinta (daugiau – Įmonių finansinių duomenų deklaravimas), yra pildomi 2020 m. ir 2019 m. duomenys.
Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius du metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal
paskutinių trijų metų duomenis.
Du metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn.
įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2019 m. ir 2018 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės
atskaitomybės patvirtinimo (daugiau – Įmonių finansinių duomenų deklaravimas), atitinkamai turi pildyti 2019 m. ir 2020 m.
duomenis.
Jeigu įmonė įkurta deklaracijos pildymo metais, tuomet į SVV deklaraciją surašomi prognoziniai duomenys einamųjų metų
pabaigai, o susijusių/partnerinių įmonių (jei tokių yra) duomenys pildomi už praėjusius du metus.
Primename, jog aktualūs finansiniai duomenys SVV deklaracijoje turi būti pateikti ne tik deklaranto (pareiškėjo), bet ir
susijusių bei partnerinių įmonių.

Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 1

Įmonių finansinių duomenų
deklaravimas
Įmonės (įmonių) finansiniai duomenys SVV deklaracijoje pateikiami pagal patvirtintų finansinių
ataskaitų duomenis.
SVV deklaracijoje nurodomi finansiniai duomenys turi būti patvirtinti ir pateikti VĮ, Registrų centrui
(išskyrus įmones, įkurtas deklaracijos pildymo metais). Pavyzdžiui, akcinės bendrovės, remiantis
Akcinių bendrovių įstatymu, įmonės aktualius finansinius duomenis Registrų centrui kasmet turi
pateikti iki birželio 1 d.
Primename, jog aktualūs finansiniai duomenys turi būti patvirtinti ir pateikti VĮ, Registrų centrui ne
tik deklaranto (pareiškėjo), bet ir susijusių bei partnerinių įmonių (jei įmonės yra registruotos
Lietuvos Respublikoje).

Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 1

Nustatykite įmonės dydį
Įmonės dydis yra nustatomas remiantis SVV deklaracijoje pateiktais deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliais
(darbuotojų skaičius, metinė apyvarta, bendras metinis balansas), sumuojamais kartu su deklaranto visomis susijusiomis ir partnerinėmis
įmonėmis. Galutinį rodiklių sumavimą atlieka SVV deklaracijoje įdiegtos formulės. Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės
kriterijai:
Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
Darbuotojų skaičius
yra mažiau kaip:

Metinės pajamos
neviršija, mln. €

Turto balansinė vertė
neviršija, mln. €

Vidutinė įmonė

250

50

43

Maža įmonė

50

10

10

Labai maža įmonė

10

2

2

Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone (daugiau - Išsiaiškinkite ar
įmonė atitinka SVV subjekto statusą).

Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 1

Išsiaiškinkite ar įmonė atitinka SVV
subjekto statusą
Verslo subjekto statusas deklaracijos pateikimo metu yra nustatomas remiantis praėjusių, užpraeitų ir užužpraeitų metų
duomenimis. Jei verslo subjekto statusas pastaruosius du metus buvo SVV subjektas, verslo subjekto statusas deklaracijos
pateikimo metu taip pat bus vertinamas kaip SVV subjektas.
Verslo subjekto
Užužpraeitų metų
Užpraeitų metų
Praėjusių metų
statusas
Nr.
verslo subjekto statusas verslo subjekto statusas verslo subjekto statusas deklaracijos
pateikimo metu
1. Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

SVV subjektas

Ne SVV subjektas

2. Ne SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

3. SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

4. SVV subjektas

Ne SVV subjektas

SVV subjektas

SVV subjektas

5. SVV subjektas

SVV subjektas

Ne SVV subjektas

SVV subjektas

6. SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

7. Ne SVV subjektas

SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

8. Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Ne SVV subjektas

Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 2

Išsiaiškinkite ar įmonė atitinka SVV
subjekto statusą
Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar
prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų,
deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio
sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
Jei pareiškėjo statusas yra didelė įmonė, tuomet pareiškėjas SVV deklaracijos gali nepildyti, o
pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą dėl didelės įmonės statuso.

Grįžti prie atmintinės punktų

2 puslapis iš 2

SVV deklaracijoje pateikiami pildymo
dieną aktualūs duomenys
Deklaranto susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną
galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.
Pavyzdžiui, nuo 2015 m. deklarantui (SVV subjekto statusą deklaruojančiai įmonei) priklauso 51 proc.
kitos įmonės, t. y., įmonės yra susijusios. 2021 m. rugpjūčio mėn. deklarantas parduoda 51 proc.
kitos įmonės akcijų, ir tokiu būdu tampa savarankiška įmonė. Pildydamas SVV deklaraciją 2021 m.
rugpjūčio mėn. deklarantas SVV deklaracijoje neturi nurodyti prieš tai susijusios įmonės duomenų,
kadangi deklaracijos pildymo metu nėra su ja susijęs.
Visgi, jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo
sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos
įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo
sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius.
Grįžti prie atmintinės punktų

1 puslapis iš 2

Daugiau informacijos apie SVV statusą
bei SVV deklaracijos pildymą
1.

SVV statuso deklaracijos forma

2.

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

3.

Reglamentuotas SVV deklaracijos pildymas

4.

MVĮ apibrėžties vartotojo vadovas (rekomendacinio pobūdžio, neturi teisinės galios)

5.

Komisijos reglamentas(ES) Nr. 651/2014 (Komisijos rekomendacija dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo)

6.

Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-154 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus
nustatymo tvarkos aprašas

7.

Vaizdo klipas „Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?“
Maloniai primename, kad deklaraciją pildo pareiškėjas ir jis yra atsakingas už SVV deklaracijos duomenų tikrumą ir teisingumą.

Grįžti prie atmintinės punktų

2 puslapis iš 2

SVV subjekto statuso
deklaracijos pildymas
Maloniai primename, kad SVV deklaraciją pildo pareiškėjas ir jis yra atsakingas už deklaracijos
duomenų tikrumą ir teisingumą.

Vaizdo klipas „Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?“

SVV deklaracijoje turite užpildyti tik žalia spalva
pažymėtus laukus.
Formą F1 privaloma užpildyti visoms įmonėms
(savarankiškoms, susijusioms, partnerinėms).
Galutiniai įmonės duomenys 9 ir 10 punktuose yra
sumuojami ir įmonės dydis yra nustatomas
automatiškai.

Jei turite susijusių įmonių, deklaracijos
pildymas yra tęsiamas.
Užpildykite formos S1 ir formos S1 priede
esančius žalius laukelius.
Formos S1 priedų galite pridėti tiek, kiek
turite susijusių įmonių.
Formos S1 priede užpildyti duomenys
persikels į formos S1 punktą Nr. 4, kurio
papildomai pildyti ar koreguoti nereikia
(punkte Nr. 4 žalių laukelių nėra). Formos S1
duomenys automatiškai persikels į formą
F1.

Jei turite partnerinių įmonių, deklaracijos
pildymas yra tęsiamas.
Užpildykite formos P1 ir formos P1 priede
esančius žalius laukelius.
Formos P1 priedų galite pridėti tiek, kiek
turite partnerinių įmonių.
Formos P1 priede užpildyti duomenys
persikels į formą P1. Šios papildomai pildyti
ar koreguoti nereikia (šioje žalių laukelių
nėra). Pastarieji duomenys automatiškai
persikels į formą F1.

Jei deklaracijos pildymas baigtas,
išsaugokite įvestus duomenis
Siekiant SVV subjekto statuso deklaraciją pateikti INVEGAI, maloniai prašome SVV deklaracijos formą
išsaugoti PDF formatu bei dokumentą pasirašyti kvalifikuotu el. parašu.

Tikimės, jog šie žingsniai bei
pastabos palengvins SVV subjekto
statuso deklaracijos pildymą.

