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Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai           2022 m.  birželio 29 d., 22-122VK 
 
 
DĖL MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 
2020 M. GEGUŽĖS 13 D. ĮSAKYMO NR. 4-306 „DĖL PRIEMONĖS „PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS 
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ 
PAKEITIMO“ PROJEKTO 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), viena didžiausių verslą atstovaujančių 
organizacijų Lietuvoje, teikia pasiūlymą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 
įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo 
Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui (toliau – Projektas). 

Dėkojame, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija atsižvelgė į LVK pasiūlymus priemonei 
„Startuok“ ir ketina numatyti galimybę dalinai palūkanas kompensuoti ir palūkanoms, mokamoms už 
paskolas, suteiktas pagal priemonę „Startuok“.  

Siekiame atkreipti dėmesį, kad rinkoje šiuo metu iš esmės nėra elektromobilių, skirtų 
keleiviams vežti, kainuojančių iki 35 000 Eur, taip pat yra apskritai labai ribotas bet kokių 
elektromobilių pasirinkimas iki 35 000 Eur. Manome, kad Projektu siūlomi pakeitimai tik labai 
ribotai paskatins elektromobilių įsigijimus. Pats pigiausias keleivinis elektra varomas 
mikroautobusas rinkoje šiandien kainuoja 58 400 Eur, pigiausias elektra varomas krovininis lengvasis 
automobilis – 47 500 Eur. Priėmus Projektu siūloma reguliavimą, sudarytos sąlygos leistų 
kompensuoti palūkanas tik už pačių pigiausių elektromobilių, kuriais įmonės negalėtų vykdyti prekių 
ar asmenų pervežimo funkcijų, įsigijimus. Projekte numatyti pakeitimai tik labai ribota apimtimi 
paskatintų elektromobilių įsigijimus.  

Atsižvelgiant į tai, siūlome numatyti galimybę kompensuoti palūkanas įsigyjant elektromobilį, 
kurio vertė neviršija 60 000 eurų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), tačiau kompensuojant 
palūkanas tik nuo pasiskolinamų 35 000 Eur sumos. Nustačius bendras įsigijimo sumos „lubas“ 
aukščiau nei sumą, nuo kurios būtų skaičiuojama palūkanų kompensacija, verslas galėtų įsigyti 
keleivinius mikroautobusus elektromobilius, o priemonei pavyktų pasiekti Projekto lydraštyje 
įvardytą tikslą – paskatinti elektromobilių įsigijimą – neskiriant papildomų lėšų. 
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