
Valstybės pagalba yra parama, kurią savivaldybė ar kita viešojo administravimo institucija iš savo išteklių
teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama jiems
išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą
tarp Europos Sąjungos valstybių narių. 

Pasitikrinkite, ar turite taikyti Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, atsakydami į šiuos klausimus: 

Ar parama skiriama ūkio subjektui?
Tai būtų labai tikėtina, jei: 
-  taikote mokestines lengvatas, skiriate subsidijas ir kitokią finansinę paramą įmonėms arba  
- taikote mokestines lengvatas, skiriate subsidijas ir kitokią finansinę paramą fiziniams asmenims, vykdantiems
ūkinę veiklą (pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, ūkininko pažymėjimą ir pan.), arba 
-  taikote mokestines lengvatas, skiriate subsidijas ir kitokią finansinę paramą fizinių ar juridinių asmenų
junginiams (asociacijoms, konsorciumams ir pan.), kurie vykdo ūkinę veiklą.

Ar parama skiriama savivaldybės iš valstybės ar savivaldybės lėšų?
Tai būtų labai tikėtina, jei: 
- savivaldybė tiesiogiai iš savo biudžeto išmoka lėšas, atleidžia nuo mokesčių ar suteikia galimybę naudotis
savivaldybės turtu arba   
- savivaldybė teikia paramą ūkio subjektams iš Europos Sąjungos lėšų, kurias paskirsto savivaldybė, arba  
- teikiate paramą ūkio subjektams per tarpininką, t. y. savivaldybės įmones. 

Ar parama teikia išskirtinę ekonominę naudą? 
Tai būtų labai tikėtina, jei: 
- iš savivaldybės suteiktos finansinės paramos ūkio subjektai įgyja naudą arba 
- suteikta parama palengvintų ūkio subjekto finansinę naštą, t. y. gaudamas paramą, ūkio subjektas išlaiko tam
tikrus išteklius, kurių be paramos turėtų atsisakyti (mokesčio lengvata, paskola palankesnėmis nei rinkoje
sąlygomis ir pan.), arba  
- suteikus paramą, sumažėja ūkio subjekto įprastai patiriamos sąnaudos. 

Ar parama yra selektyvi? 
Tai būtų labai tikėtina, jei: 
- teikiama parama teikia naudą tik konkretiems ūkio subjektams arba  
- parama teikiama tik konkretiems sektoriams, arba  
- parama teikiama tik tam tikro dydžio ar tam tikras specialias sąlygas atitinkantiems ūkio subjektams. 

Ar parama daro poveikį konkurencijai ir prekybai tarp valstybių narių?
Tai būtų labai tikėtina, jei: 
- parama būtų suteikta ūkio subjektui, kuris eksportuoja savo gaminamą produkciją arba teikia paslaugas kitose
Europos Sąjungos šalyse, arba  
- parama stiprina ūkio subjekto, kuriam taikoma, padėtį, palyginus su konkuruojančiais ūkio subjektais, arba
- parama suteikta ūkio subjektui, kuris nevykdo eksporto, tačiau atitinkamomis tokios rūšies prekėmis ar
paslaugomis yra prekiaujama tarp Europos Sąjungos šalių, arba  
- remiama paslauga nėra laikytina ribotos apimties išskirtinai vietine veikla (pavyzdžiui, vietinė kirpykla).  

Atkreiptinas dėmesys, kad prieš skiriant bet kokią valstybės pagalbą, apie ją turi būti iš anksto pranešta
Europos Komisijai, kaip tai numato Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatos.
Be Europos Komisijos pritarimo teikiama valstybės pagalba laikoma neteisėta ir turi būti išieškota iš
pagalbos gavėjų su palūkanomis. 

Iš anksto pranešti apie ketinamą suteikti valstybės pagalbą NEREIKIA tik tuomet, kai ji teikiama
vadovaujantis išimties reglamentais. Jų sąrašą su nuorodomis galite rasti čia (wwww.kt.gov.lt -> Veiklos sritys
-> Valstybės pagalba -> Teisės aktai -> Bendrosios išimties reglamentai).
 
!!! Duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą arba nereikšmingą (de minimis) pagalbą būtina pateikti į
Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.

KETINATE TEIKTI PARAMĄ? 
ĮVERTINKITE, AR PARAMA NĖRA LAIKYTINA VALSTYBĖS PAGALBA

Jei kyla klausimų apie valstybės pagalbą ir atsakymo nepavyksta rasti Konkurencijos tarybos interneto
svetainėje, susisiekite su Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos grupe.

Jei į visus klausimus atsakėte teigiamai, LABAI TIKĖTINA, kad numatoma suteikti parama yra
VALSTYBĖS PAGALBA ir turi būti taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės. 

https://kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-pagalba/susijusi-informacija-2/bendrosios-isimties-reglamentai

