SKATINAMOJI FINANSINĖ PRIEMONĖ
„APMOKĖTINŲ SĄSKAITŲ PASKOLOS“
(ASAP)
Elektroninės paraiškų teikimo sistemos
vartotojo instrukcija

PAGRINDINĖS SĄLYGOS GAUTI PASKOLĄ
Reikalavimai paskolos gavėjui

Reikalavimai įmonei (sąskaitos) mokėtojai

1. Turi neapmokėtas ar iš dalies apmokėtas sąskaitas, PVM sąskaitas faktūras, kurios išrašytos nuo 202001-01 iki 2020-03-31 (imtinai).
2. Yra pateikęs Juridinių asmenų registrui finansines ataskaitas už 2018 m. (laikotarpiui nuo 2018-01-01 iki
2018-12-31) ir 2019 m. (laikotarpiui nuo 2019- 01-01 iki 2019-12-31). Jeigu įmonė įsteigta 2019 m., tik už
2019 m. (laikotarpiui nuo veiklos pradžios iki 2019-12-31).
3. Jeigu priklauso įmonių grupei, turi įkelti į elektroninę paraiškų pildymo sistemą pasirašytą konsoliduotą
pelno (nuostolio) ataskaitą ir konsoliduotą balansą už 2019 m. (laikotarpiui nuo 2019-01-01 iki 2019-1231).
4. Išlaikęs bent 50% darbuotojų, palyginti su skaičiumi, buvusiu 2020-03-01.
5. Nebuvo laikomas sunkumų patiriančiu 2019-12-31 arba paraiškos pildymo metu ir netaikomos Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų nemokumo įsatyme nurodytos nemokumo procedūros.
6. Ne vėliau kaip 2019-12-31 Lietuvoje įsteigta I, II ir III kategorijos įmonė.
7. Pagrindinė veikla nėra viena iš šių:
• ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir specializuota prekyba, alkoholinių
gėrimų ir susijusių produktų gamyba (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą), perdirbimas ir
prekyba;
• azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
• finansinių paslaugų teikimas.
8. Nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25% ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių
dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25% ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar
netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba
kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė, ir dirba daugiau kaip 250 darbuotojų.
9. Yra pateikęs nuo 2020-01-01 iki 2020-03-31 imtinai išrašytas PVM sąskaitas–faktūras į VMI prie LR FM
„Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS).

1. Nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25%
ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės
kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25% ir daugiau įmonės
dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį,
balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai
arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė.
2. Yra įtraukta į VMI COVID-19 paveiktų įmonių sąrašą.
3. Nėra įtraukta į VMI skelbiamus ilgalaikių skolininkų ir
minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių
įmonių sąrašus.
4. Nepriklauso tai pačiai įmonių grupei kaip paskolos gavėjas.
5. Pagrindinė veikla nėra viena iš šių:
• ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių gamyba,
perdirbimas ir specializuota prekyba, alkoholinių gėrimų ir
susijusių produktų gamyba (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių
gėrimų gamybą), perdirbimas ir prekyba;
• azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
• finansinių paslaugų teikimas.

1 žingsnis

Prisijunkite prie elektroninės
paraiškų teikimo sistemos
per internetinę
bankininkystę arba su
elektronine atpažinimo
priemone

Prieš pradėdami pildyti
paraišką, pasitikrinkite, ar
pateikėte visus reikiamus
dokumentus

2 žingsnis

Įveskite
trūkstamus
įmonės duomenis

atstovaujamos

Patvirtinkite, kad susipažinote
duomenų tvarkymo taisyklėmis
paraiškos teikimo sąlygomis

su
bei

✓

✓

Pereikite prie paraiškos pildymo
(3 žingsnis)

✓

3 žingsnis
Jeigu atstovaujate įmonei tiekėjai ir
norite kreiptis dėl ASAP paskolos,
tęskite darbą skiltyje „Paraiškų sąrašas“
(spauskite čia)

Jeigu atstovaujate įmonei mokėtojai ir
norite patvirtinti įmonės tiekėjos įvestas
sąskaitas, pereikite į skiltį „Sąskaitų
tvirtinimas“ (spauskite čia)

INSTRUKCIJOS ĮMONEI-TIEKĖJAI
Kaip teisingai užpildyti ir pateikti paraišką

4 žingsnis
Peržiūrėkite detalų priemonės
ASAP Aprašą

Stebėkite, kiek laisvų lėšų liko
priemonės biudžete

Čia galėsite matyti pradėtos pildyti ir
išsaugotos paraiškos duomenis

Norėdami baigti darbą su paraiška,
atsijunkite nuo sistemos

Pradėkite pildyti naują paraišką
(5 žingsnis)

5 žingsnis

Daugumą pareiškėjo ir paraišką
teikiančios įmonės duomenų laukų
sistema užpildys automatiškai

✓

✓

✓
Užpildykite likusius tuščius paraiškos
duomenų laukus

✓
✓

✓

5 žingsnis (tęsinys)
Jeigu paraišką teikianti įmonė yra VĮ Registrų centrui pateikusi metines 2018 m. ir 2019 m.
finansines ataskaitas (2019-12-31 būklei), sistema automatiškai užpildys finansinių duomenų
laukus

5 žingsnis (tęsinys)
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Pateikite visą informaciją apie paraišką teikiančios įmonės priklausymą įmonių grupei ir
politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis

5 žingsnis (tęsinys)

✓

✓

Pateikite informaciją apie su paraišką
teikiančia įmone susijusias įmones ir fizinius
asmenis

✓

✓

✓

✓

✓

Patvirtinkite, kad JAR pateikti duomenys
apie paraišką teikiančią įmonę yra teisingi

✓

Išsaugokite paraiškos duomenis ir
sužinokite, ar paraišką teikianti įmonė
atitinka finansavimo kriterijus

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Grįžkite į paraiškos įvedimo
langą (3 žingsnis)

5 žingsnis (tęsinys)

Jeigu paraišką teikianti įmonė dar nėra pateikusi VĮ Registrų centrui finansinių
ataskaitų už 2018 m. (kai įmonė įsteigta iki 2018 m. pabaigos) ir 2019 m.
(laikotarpiui iki 2019-12-31, taikoma visoms įmonėms), sistema neleis tvarkyti ir
išsaugoti sąskaitų. Pateikite finansines ataskaitas VĮ Registrų centrui ir pradėkite
pildyti paraišką iš naujo.

5 žingsnis (tęsinys)
Pasirinkite, kokį veiksmą norite atlikti:
• peržiūrėti ir keisti paraiškos duomenis (4 žingsnis)
• pereiti prie sąskaitų tvarkymo (6 žingsnis)
• ištrinti paraišką

Jeigu paraišką teikianti įmonė atitinka
visus finansavimo kriterijus, paraiškos
būsena pasikeičia į „Rengiama“. Jei ne,
būsena pasikeičia į „Neatitinka kriterijų“

Pasitikrinkite, kokia dalis iš į
paraišką įtrauktų sąskaitų
jau yra patvirtintos sąskaitų
mokėtojų

Vienu metu paraišką teikianti
įmonė gali turėti tik vieną
aktyvią paraišką, kurią gali
redaguoti iki pateikimo

6 žingsnis
Pasitikrinkite, koks yra maksimalus paskolos
limitas, remiantis paraišką teikiančios įmonės
suvestais duomenimis

Grįžkite į paraiškos duomenų
peržiūros langą
(4 žingsnis)

Čia galėsite matyti, kokia yra bendra sąskaitų
mokėtojų jau patvirtintų sąskaitų suma

Čia galėsite matyti duomenis apie jau
suvestas sąskaitas ir jas tvarkyti

Pradėkite pildyti naują
sąskaitą
(7 žingsnis)

7 žingsnis

✓

✓
✓

Patikrinkite, ar sąskaitos mokėtojas
atitinka finansavimo kriterijus, ir
tęskite (8 žingsnis)

Užpildykite
mokėtojo
laukus

sąskaitos
informacijos

Grįžkite į sąskaitų įvedimo
langą (6 žingsnis)

8 žingsnis
Sąskaitos mokėtojo duomenų laukus
sistema užpildys automatiškai

Užpildykite visus likusius tuščius
sąskaitos duomenų laukus

✓

✓
✓

✓
Patvirtinkite, kad susipažinote,
kokia informacija apie sąskaitas
bus tikrinama po paraiškos
pateikimo

✓

Patikrinkite, ar sąskaita atitinka finansavimo
kriterijus, ir išsaugokite sąskaitos duomenis

✓

Suklydote?
Išvalykite
užpildytus
laukus
ir
pradėkite iš naujo

Grįžkite
įvedimo
žingsnis)

į

sąskaitų
langą
(6

9 žingsnis
•
•

Grįžkite į paraiškos
duomenų peržiūros
langą (4 žingsnis)

Patvirtinkite paraiškos
duomenis ir pateikite
paraišką (10 žingsnis)

Pasirinkite, kokį veiksmą norite atlikti:
ištrinti sąskaitą
redaguoti sąskaitą (8 žingsnis)

Sąskaita taps tinkama finansavimui
(„Patvirtinta“), kai sąskaitos mokėtojas
patvirtins jos duomenų teisingumą

Pridėkite
naują
sąskaitą
(7 žingsnis)

10 žingsnis

Sistema automatiškai apskaičiuos, į kokią
paskolos sumą pretenduojate. Jei bendra
patvirtintų sąskaitų suma didesnė nei
maksimalios paskolos limitas, teikiama
finansavimui suma bus lygi paskolos limitui

Patvirtinkite, kad paraiškoje pateikta
informacija yra teisinga, kad susipažinote su
paraiškos teikimo sąlygomis ir kad esate
informuotas apie papildomos informacijos
rinkimą po paraiškos pateikimo

Patvirtinkite
žingsnis)

ir

pateikite

paraišką

(11

✓

10 žingsnis (tęsinys)

500

Jei tarp paraiškoje įvestų sąskaitų liko
mokėtojo nepatvirtintų arba atmestų, grįžkite
atgal į sąskaitų tvarkymo langą (9 žingsnis)
ir ištrinkite jas

Paskolos suma negali būti mažesnė nei 500
EUR. Grįžkite į sąskaitų tvarkymo langą (9
žingsnis) ir pridėkite daugiau sąskaitų į
paraišką

11 žingsnis

Jūs sėkmingai užpildėte ir pateikėte paraišką!

Primename, kad paraišką teikiančios įmonės iki paskolos
sutarties sudarymo gali būti prašoma pateikti papildomą
informaciją, kuri gali turėti įtakos paskolos sutarties
sudarymui.
Pateikus paraišką įmonė bus papildomai vertinama ir paskola
nebus išduoda, jeigu įmonė neatitiks visų kriterijų paskolai
gauti.

INSTRUKCIJOS ĮMONEI-MOKĖTOJAI
Kaip tvarkyti įmonės tiekėjos pateiktas sąskaitas

12 žingsnis
Peržiūrėkite įmonės tiekėjos
pateiktas sąskaitas ir
pažymėkite, kurias norite
patvirtinti arba atmesti

Peržiūrėkite
detalų
priemonės
ASAP Aprašą

Čia galėsite matyti
visas patvirtinimo
laukiančias sąskaitas
iš įmonių tiekėjų

Norėdami baigti darbą,
atsijunkite nuo sistemos

✓

Patvirtinkite, kad pažymėtos sąskaitos yra tikros ir visi
sąskaitų duomenys yra suvesti teisingai (4 žingsnis)

Atmeskite pažymėtas sąskaitas, jeigu jos
netikros
ar
jų
duomenys
suvesti
neteisingai (4 žingsnis)

13 žingsnis

Patvirtinant teisingas sąskaitas:

Atmetant neteisingas sąskaitas:

✓
✓

Patvirtinkite,
kad
įmonė
tiekėja
nepriklauso Jūsų įmonių grupei ir kad
suprantate išliekančia prievolę apmokėti
įmonių tiekėjų pateiktas sąskaitas

Patvirtinkite, kad pažymėtos sąskaitos yra
netikros arba sąskaitų duomenys pateikti
neteisingai ir dėl šios priežasties norite jas
atmesti

