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Didinamos
paskolų
garantijos

Galimybė
atidėti
mokesčių
mokėjimą

Paskolų
mokėjimo
atidėjimas

Kanada

Danija

Estija

Pagalba
savarankiškai
dirbantiems
asmenims

Darbo
užmokesčio
subsidijavimas

Kompensacijos
sumažėjus
pelnui ar
eksportui

Kitos
priemonės

Austrija taikys paramos
priemones protrūkio
smarkiai paveiktiems
sektoriams, tokiems kaip
turizmas ir oro transportas.
100 mln. EUR skirta
paskoloms viešbučiams,
kurių pardavimų nuostoliai
viršija 15 proc.

Austrija

Belgija

Parama labiausiai
nukentėjusiems
sektoriams

Galimas PVM
mokėjimo,
socialinių įmokų
ir pelno mokesčio
atidėjimas

Galimas pajamų
mokesčio
mokėjimo
atidėjimas iki š.m.
rugpjūčio 31 d.

Piniginės išmokos verslams,
turėjusiems užsidaryti dėl
karantino (pvz. kirpykloms
ir pan.)

Šešios didžiausios
Kanados finansų
įstaigos įsipareigojo
bendradarbiauti
su asmeniniais ir
smulkaus verslo
bankininkystės
klientais kiekvienu
konkrečiu atveju,
kad pateiktų
lanksčius
sprendimus*

Socialinių įmokų
atšaukimas ar
atidėjimas. Pagalba
netekusiems
pajamų

Papildoma skubios
pagalbos išmoka
savarankiškai dirbantiems ir ne visą
darbo dieną dirbantiems asmenims

Kompensacijos nuostolius
patyrusiam renginių
organizavimo sektoriui

Smulkaus verslo
savininkams
suteikiama
trijų mėnesių
laikotarpiui laikina
darbo užmokesčio
subsidija, lygi
10 procentų
atlyginimo sumos

Užimtumo įstatymai sušvelninami,
kad įmonės galėtų
laikinai sumažinti
darbuotojų valandas, o darbuotojų
pajamas papildytų
bedarbio pašalpa.

Smulkaus verslo
paskolą iki 100 000
CAD galima gauti
internetu per 48
valandas

Įmonių
fiksuotų išlaidų
kompensavimas

Estija paskelbė,
kad dalinis
sukurtais įrankiais
palengvinančiais
nuotolinį švietimą.

Didinamos
paskolų
garantijos

Suomija

Prancūzija

Galimybė
atidėti
mokesčių
mokėjimą

Paskolų
mokėjimo
atidėjimas

Parama labiausiai
nukentėjusiems
sektoriams

Valstybei
priklausanti
finansavimo įmonė
„Finnvera“ teikia
paramą MVĮ*

Už paskolas MVĮ
garantijos padidėjo
iki 90% pasiskolintos sumos (nuo
70%)

Vengrija

Darbo
užmokesčio
subsidijavimas

Kompensacijos
sumažėjus
pelnui ar
eksportui

Kitos
priemonės

Suomijos
vyriausybė remia
hakatoną, kad
padėtų rasti
novatoriškus krizės
sprendimus.
Mažoms įmonėms
ir savarankiškai
dirbantiems
asmenims gali
būti skiriama 1500
EUR mėnesinė
kompensacija, kai
jų apyvarta nesiekia
1 milijono EUR ir
sumažėja 70% ar
daugiau

Pelno mokesčio
ir socialinio
draudimo įmokų
mokėjimo
atidėjimo
galimybės

Vyriausybė
planuoja papildomą
40 milijardų
eurų paketą
savarankiškai
dirbantiems
asmenims ir
mažoms įmonėms

Vokietija
Graikija

Pagalba
savarankiškai
dirbantiems
asmenims

Keturių mėnesių
pridėtinės vertės
mokesčio (PVM)
ir socialinio
draudimo įmokų
atidėjimas

Bavarija paskelbė
apie 10 milijardų
eurų fondą, skirtą
įsigyti sunkumus
patiriančių
bendrovių akcijų.
Vyriausybė taip pat
skatins darbdavius sudaryti kuo
daugiau galimybių
dirbti iš namų ir
pritaikyti pamainas, kad būtų
lengviau sustabdyti
protrūkį.

Visiems privatiems
asmenims ir
įmonėms, kurios
paėmė paskolas
iki kovo 18 dienos,
paskolų grąžinimas
sustabdomas iki
2020 m. pabaigos

Sektoriams, kuriuos
smarkiai nukentėjo nuo
pandemijos (turizmas,
kino pramonė, restoranai,
pramogų vietos, azartiniai
lošimai, sportas, kultūros
paslaugos, keleivių
pervežimas), nebus
privaloma mokėti socialinio
draudimo įmokų;

Didinamos
paskolų
garantijos

Galimybė
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Parama labiausiai
nukentėjusiems
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asmenims
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Centrinis bankas
sumažino palūkanų
normą 50 bazinių
punktų iki 2,25
proc.

Islandija

Airija

Izraelis

Japonija

Kitos
priemonės

Fiksuoto dydžio
203 EUR per
savaitę atlyginimas
už šešias savaites
savarankiškai
dirbantiems ir
praradusiems verslą

Kredito garantijų
sistema remia
paskolas iki 1 mln.

Valstybės garantijos
padidėjo iki 85%
paskolos sumos

Agentūrų
„Enterprise
Ireland“ ir „Údarás
na Gaeltachta“
klientai gali
gauti dotacijas,
konsultavimo
paslaugoms, kad
galėtų nedelsdami
peržiūrėti finansus,
taip pat naujoves,
diversifikuoti
rinkas ir tiekimo
grandines

PVM, vandens,
socialinio
draudimo ir
sveikatos draudimo
įmokų atidėjimas.
Lankstūs sąskaitų
už elektrą
mokėjimai

Savarankiškai
dirbančių asmenų,
smulkaus ir
vidutinio verslo
privalomų
mokėjimų
atidėjimas

Finansų ministerija
paskelbė, kad atidaro specialią paskolų
sistemą sunkumus
patiriančioms
įmonėms.

MVĮ, kurių
pardavimai
sumažėjo daugiau
nei 15%, gali prašyti

Subsidijos
remiant nuotolinį
darbą mažose
ir vidutinėse
įmonėse (įskaitant
paskatinimą
įmones priimti
IT sprendimus ir
plėtoti elektroninės
prekybos
pardavimo
kanalus)*

Didinamos
paskolų
garantijos

Korėja

Galimybė
atidėti
mokesčių
mokėjimą

Paskolų
mokėjimo
atidėjimas

Parama labiausiai
nukentėjusiems
sektoriams

Pagalba
savarankiškai
dirbantiems
asmenims

Lenkija

Kitos
priemonės

Vyriausybė padengs
75% išlaidų,
susijusių su ligos
protrūkių sukeltu
nedarbingumu
ar darbuotojų
prastovomis
Nyderlandų
bankų asociacija
paskelbė, kad MVĮ,
kurių paskolos
yra mažesnės nei
2,5 mln. EUR,
bus suteiktas
šešių mėnesių
paskolų atidėjimo
laikotarpis

Olandija

Portugalija

Kompensacijos
sumažėjus
pelnui ar
eksportui

Nepaprastosios
padėties fondas,
teikiantis tiesioginę
finansinę paramą
MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims

Vyriausybės
garantijos ir
paskolų draudimas.

Latvija

Norvegija

Darbo
užmokesčio
subsidijavimas

Priemonės,
leidžiančių
didelėms ir
mažoms įmonėms
laikinai sutrumpinti
darbo laiką*

Įmonių mokesčių
ir namų ūkio
mokesčių
atidėjimas

Numatoma parama
labiausiai nukentėjusiems
sektoriams – turizmo, oro
transportas

Bendrovės gali būti
atleidžiamos nuo
socialinę apsaugos
įmokų (iki septynių
mėnesių)*

60 mln. EUR kredito
linija turizmo sektoriaus
įmonėms.

Pateiktas teisės
aktas numatantis
laikiną PVM
sumažinimą

Galimybė atidėti
visas savarankiškai
dirbančių asmenų
įmokas

Įsteigtas specialus
biudžetas, kuris
leistų žmonėms,
neturintiems
darbo, mokytis;
Panaikinamas
įpareigojimas
skirti nuobaudas
už viešųjų
pirkimų būdu
sudarytų sutarčių
nevykdymą

Didinamos
paskolų
garantijos

Galimybė
atidėti
mokesčių
mokėjimą

Paskolų
mokėjimo
atidėjimas

Parama labiausiai
nukentėjusiems
sektoriams

Pagalba
savarankiškai
dirbantiems
asmenims

Darbo
užmokesčio
subsidijavimas

Priemonės
bedarbio pašalpoms
400 mln. Eur. labiausiai
ir daugiau nei
paveiktiems sektoriams kaip
3 milijonams
turizmas ir transportas
Ispanijos
savarankiškai
dirbančių asmenų
remti

Ispanija

Kompensacijos
už sumažėjusį
eksportą

Keletas Šveicarijos
bankų dirba prie
20 milijardų USD
skolinimo fondo
mažoms įmonėms,
nukentėjusioms
nuo protrūkio

Skirtas
finansavimas
išmokoms
savarankiškai
dirbantiems
ir pajamų
netekusiems
žmonėms

Mažos įmonės,
negalinčios susimokėti mokesčių
sąskaitų, gali
paprašyti laiko.

JK

Kitos
priemonės

Kovo 12 d.
Buvo paskelbtas
„šoko planas“,
kurį sudaro:
Šešių mėnesių
moratoriumas MVĮ
ir savarankiškai
dirbantiems
asmenims

Darbo laiko
sutrumpinimo
galimybės*

Šveicarija

Įsteigta COVID-19
paskolų programa
teikia paramą MVĮ
lengvatinėmis
paskolomis nuo
500 000 CZK iki
15 mln. CZK su
nuline palūkanų
norma.

Čekija

Lietuva

Kompensacijos
sumažėjus
pelnui ar
eksportui

Padidinti Žemos
ūkio paskolų
garantijų fondo ir
INVEGA garantijų
limitą 500
mln . eurų ir
išplėsti
garantijų suteikimo
sąlygas.*

Sudaryti galimybę
verslui
atidėti arba
išdėstyti įmokas už
sunaudotą elektros
energiją ir
gamtines dujas
UAB „ Ignitis”*

Skubios
mokestinės
paskolos , atidedant
arba išdėstant
mokesčius sutartu
grafiku, netaikant
palūkanų.*

Savarankiškai
dirbantiems
gyventojams, kurie
mokėjo socialinio
draudimo įmokas,
iki 3
mėnesių mokėti
25 7 eurų/mėn.,
kai dėl karantino
negali vykdyti savo
veiklos.

Valstybės
parama prastovos
ir dalinės prastovos
atvejais. Išmoka
darbuotojui ne
mažesnė
nei MMA.
Valstybės lėšų
dalis 60 arba 90
procentų, bet
ne daugiau kaip
MMA.

Panaudoti visas
Klimato kaitos,
Kelių priežiūros ir
plėtros programų
lėšas ir spartinti
daugiabučių namų
renovaciją.

Austrija

Belgija

Kanada

» Austrija taikys paramos priemones protrūkio smarkiai paveiktiems sektoriams, tokiems kaip turizmas ir oro
transportas. 100 mln. EUR skirta paskoloms viešbučiams, kurių pardavimų nuostoliai viršija 15 proc.
» Kovo 15 d. paskelbtas COVID-19 krizių valdymo fondas, kuriam bus skirta 4 milijardų eurų. Kovo 18 d. paskelbtas
papildomas 38 milijardų eurų paramos fondas. Priemonės apima:
• 9 milijardai eurų garantijoms
• 15 milijardų eurų skubiai pagalbai suteikti
• 10 milijardų eurų mokesčių atidėjimui padengti.
» Galimas PVM mokėjimo, socialinių įmokų ir pelno mokesčio atidėjimas.
» Sumažintos socialinės įmokos savarankiškai dirbantiems asmenims su sąlyga, kad bus įrodyta, kad dėl viruso
protrūkio sumažėjo jų pajamos.
» Savarankiškai dirbančių asmenų socialinių įmokų atšaukimas ar atidėjimas.
» Pagalba netekusiems pajamų.
» Piniginės išmokos verslams, turėjusiems stabdyti veiklą dėl karantino (pvz. kirpykloms ir pan.)
» Kovo 5 d. Kanados Bankas sumažino palūkanų normą iki 0,75%
» Kovo 11 d. Kanada paskelbė apie 1 mlrd. CAD fondą, orientuotą į sveikatos apsaugą.
» Vyriausybė imsis ekonomikos skatinimo priemonių, stiprindama investicijas į federalines skolinimo agentūras.
» Pagerėjo galimybė naudotis Užimtumo draudimo fondu. Ši priemonė teikia pajamų paramą darbuotojams,
turintiems teisę gauti užimtumo draudimo išmokas ir laikinai dirbantiems sutrumpintą darbo savaitę.
» Business Development Canada verslininkams jau siūloma parama:
• smulkaus verslo paskolą iki 100 000 CAD galima gauti internetu per 48 valandas;
• kapitalo paskola, skirta užpildyti pinigų srautų spragas ir palaikyti kasdienes operacijas;
» Kovo 18 d. Vyriausybė paskelbė apie papildomą 82 milijardų CAD paramos paketą, kaip COVID-19 ekonominio
reagavimo plano dalį, įskaitant 27 milijardų CAD skubią pagalbą darbuotojams ir įmonėms. Priemonės:
• galimas pajamų mokesčio mokėjimo atidėjimas iki š.m. rugpjūčio 31 d.; delspinigiai ar palūkanos už šį
laikotarpį skaičiuojami nebus.
• suteikti papildomą skubios pagalbos išmoką savarankiškai dirbantiems ir ne visą darbo dieną dirbantiems
asmenims, kurie neturi teisės į užimtumo draudimą;
• suteikti smulkaus verslo savininkams trijų mėnesių laikotarpiui laikiną darbo užmokesčio subsidiją, lygią 10
procentų atlyginimo sumos;
» Šešios didžiausios Kanados finansų įstaigos įsipareigojo bendradarbiauti su asmeniniais ir smulkaus verslo
bankininkystės klientais kiekvienu konkrečiu atveju, kad pateiktų lanksčius sprendimus, padedančius jiems
susitvarkyti su iššūkiais (paskolų atidėjimas, kitos priemonės).

Čekija

» Siekiama palengvinti mažų ir vidutinių įmonių, kurių ekonominė veikla yra ribota dėl koronavirusinės infekcijos
ir susijusių prevencinių priemonių, galimybes gauti veiklos finansavimą. COVID paskolų programa teikia paramą
MVĮ lengvatinėmis paskolomis nuo 500 000 CZK iki 15 mln. CZK su nuline palūkanų norma.

Danija

» Užimtumo įstatymai sušvelninami, kad įmonės galėtų laikinai sumažinti darbuotojų valandas, o darbuotojų
pajamas papildytų bedarbio pašalpa. Užimtumo ministerija tikisi, kad tai užkirs kelią darbuotojų atleidimui.
» Kovo 18 d. Danija paskelbė apie papildomą trijų mėnesių 40 mlrd. Danijos kronų paketą, į kurį įtrauktos šios
priemonės verslui:
• įmonių fiksuotų išlaidų kompensavimas;

Estija

» Estija pradėjo 2 milijardų eurų paramos programą, įskaitant 1 mlrd. EUR paskolos užstatą už jau išduotas
banko paskolas tam, kad būtų galima pakoreguoti grąžinimo grafiką.
» Estija suteiks prieigą prie sukurtų nuotoliniam švietimui reikalingų įrankių.

Suomija

» Valstybei priklausanti finansavimo įmonė „Finnvera“ teikia paramą MVĮ teikdama garantijas, remdama
apyvartinį kapitalą ir suteikdama paskolas nemokamai.
» Suomijos vyriausybė remia hakatoną, kad padėtų rasti novatoriškus krizės sprendimus.

Prancūzija

» Prancūzijos ekonomikos ir finansų ministerija kovo 12 d. paskelbė priemones įmonėms, susiduriančioms su
rimtais sunkumais. Tarp jų ir pelno mokesčio ir socialinio draudimo įmokų atidėjimo galimybės.
» Sukurtas solidarumo fondas įmonėms, turinčioms pinigų srautų problemų, remti.
» Kovo 17 d. Vyriausybė paskelbė apie papildomą 45 milijardų eurų paketą, skirtą verslui remti. Mažoms
įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims gali būti skiriama 1500 EUR mėnesinė kompensacija, kai jų
apyvarta nesiekia 1 milijono EUR ir sumažėja 70% ar daugiau;

Vokietija

» Šalies Darbo Ministerija planuoja sušvelninti sekmadienio darbo draudimą, kad būtų išvengta tiekimo kliūčių.
» Kovo 9 d. Vyriausybė paskelbė priemonių paketą, kuriame 2021–2024 m. federalinės investicijos turėtų būti
padidintos 3,1 mlrd.
» Kovo 13 d. Buvo paskelbtas išsamus paketas, skirtas garantuoti paveiktų įmonių likvidumą.
» Kovo 19 d. Žiniasklaida pranešė, kad vyriausybė planuoja papildomą 40 milijardų eurų paketą savarankiškai
dirbantiems asmenims ir mažoms įmonėms. Maždaug 10 milijardų eurų bus skirta kaip tiesioginės subsidijos
individualiam verslui ir labai mažoms įmonėms, 30 milijardų eurų bus skirta paskoloms.
» Bavarija paskelbė apie 10 milijardų eurų fondą, skirtą įsigyti sunkumus patiriančių bendrovių akcijų.

Graikija

» Keturių mėnesių pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir socialinio draudimo įmokų atidėjimas įmonėms,
veikiančioms protrūkio paveiktose teritorijose ir toms, kurios ne mažiau kaip 10 dienų buvo privertos užsidaryti.
» Vyriausybė taip pat skatins darbdavius sudaryti kuo daugiau galimybių dirbti iš namų ir pritaikyti pamainas, kad
būtų lengviau sustabdyti protrūkį.
» Vyriausybė rengia antrą priemonių rinkinį, skirtą remti visas įmones, kenčiančias nuo protrūkio.

Vengrija

» Visiems privatiems asmenims ir įmonėms, kurie paėmė paskolas iki kovo 18 dienos, paskolų grąžinimas sustabdomas iki 2020 m. pabaigos.
» Sektoriams, kuriuos smarkiai nukentėjo nuo pandemijos (turizmas, kino pramonė, restoranai, pramogų vietos,
azartiniai lošimai, sportas, kultūros paslaugos, keleivių pervežimas), nebus privaloma mokėti socialinio draudimo
įmokų;
» Užimtumo nuostatai bus lankstesni, kad esamoje situacijoje būtų lengviau sudaryti susitarimus tarp darbuotojų ir
darbdavių.

Islandija

» Kovo 11 d. Centrinis bankas sumažino palūkanų normą 50 bazinių punktų iki 2,25 proc., Tai yra šeštas sumažinimas per 10 mėnesių. Parlamentas rengia karantino metu mokamų atostogų įstatymą.

Airija

» Kovo 9 d. Airijos vyriausybė paskelbė padidinanti ligos išmokas darbuotojams, kuriuos paveikė virusas. Šias
išmokas galės gauti ir savarankiškai dirbantys asmenys. Taip pat buvo paskelbtas paramos verslui paketas.
» Kredito garantijų sistema remia paskolas iki 1 mln. EUR, bendradarbiaujant su pagrindiniais šalies bankais.
» Agentūrų „Enterprise Ireland“ ir „Údarás na Gaeltachta“ klientai gali gauti dotacijas, konsultavimo paslaugoms,
kad galėtų nedelsdami peržiūrėti finansus, taip pat naujoves, diversifikuoti rinkas ir tiekimo grandines.
» Fiksuoto dydžio 203 EUR per savaitę atlyginimas (šešias savaites) savarankiškai dirbantiems ir praradusiems verslą.

Izraelis

» Kovo 8 d. Finansų ministerija paskelbė, kad atidaro specialią paskolų sistemą sunkumus patiriančioms įmonėms.
Priemonė pirmiausia skirta MVĮ, kurios patyrė pinigų srautų sunkumų dėl viruso protrūkio. Tikimasi, kad
bankai patvirtins kreditą per devynias darbo dienas.
» PVM, vandens, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų atidėjimas. Lankstūs sąskaitų už elektrą mokėjimai.
» Speciali dotacija savarankiškai dirbantiems asmenims.
» Padidėjęs darbo rinkos lankstumas, suteikiant nedarbo išmokas darbuotojams, kurie siunčiami neapmokamų
atostogų 30 ar daugiau dienų.

Japonija

Korėja

» Vasario 29 d. Vyriausybė paskelbė pirmąjį 270 mlrd. JPN (2,5 mlrd. USD) priemonių paketą, kuriame
akcentuojamos sveikatos priemonės.
» Subsidijos remiant nuotolinį darbą mažose ir vidutinėse įmonėse (įskaitant skatinimą įmonėms priimti IT
sprendimus ir plėtoti elektroninės prekybos pardavimo kanalus).
» MVĮ, kurių pardavimai sumažėjo daugiau nei 15%, gali prašyti kompensacijos.

» Nepaprastosios padėties fondas, teikiantis tiesioginę finansinę paramą MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims, skirtas skatinti šias įmones išlaikyti savo darbuotojus.
» Vyriausybės garantijos ir paskolų draudimas.
» Skatinimas parduotuvėms prekybą perkelti į elektroninę erdvę.
» Pirmenybė teikiama regionams, kurie buvo paveikti labiausiai. Kovo 19 d. Vyriausybė paskelbė apie kitą 39
milijardų JAV dolerių paketą, į kurį įeina neatidėliotinas mažų įmonių finansavimas ir kitos skatinamosios
priemonės.

Olandija

Norvegija

Portugalija

Ispanija

» Kovo 11 d. Nyderlandų vyriausybė paskelbė ketinanti įvesti papildomas priemones krizės paveiktoms MVĮ paremti.
» Priemonės, leidžiančių didelėms ir mažoms įmonėms laikinai sutrumpinti darbo laiką, vyriausybei kompensuojant
už mažiau dirbtas valandas.
» Kovo 15 d. Vyriausybė paskelbė esanti pasirengusi imtis papildomų fiskalinės politikos priemonių, jei to prireiks, ir
buvo diskutuojama, kaip galima remti protrūkio paveiktus savarankiškai dirbančius asmenis.
» Numatomos priemonių išlaidos per ateinančius tris mėnesius bus 10–20 mlrd. EUR. Vyriausybė taip pat paskelbė,
kad prireikus šios priemonės bus dar sustiprintos.
» Kovo 19 d. Nyderlandų bankų asociacija paskelbė, kad MVĮ, kurių paskolos yra mažesnės nei 2,5 mln. EUR, bus
suteiktas šešių mėnesių paskolų atidėjimo laikotarpis.

» Numatoma parama labiausiai nukentėjusiems sektoriams – turizmo, oro transportas.
» 9.7 mlrd. dolerių ekonomikos skatinimui viruso protrūkio metu.
» Pateiktas teisės aktas numatantis laikiną PVM sumažinimą, atidėtas mokesčių deklaracijos terminas, papildomi 24
mlrd. Eur. darbuotojų r verslo apsaugai.

» Kovo 9 d. Vyriausybė paskelbė, kad skiria 200 mln. EUR paskoloms su tikslu remti MVĮ.
» Bendrovės gali būti atleidžiamos nuo socialinę apsaugos įmokų (iki septynių mėnesių). Be to, pratęsiami kai
kurių pelno mokesčio prievolių įvykdymo terminai.
» Kovo 17 d. Vyriausybė paskelbė 9,2 milijardo eurų skatinimo paketą.
» 60 mln. EUR kredito linija turizmo sektoriaus įmonėms. Įsteigtas specialus biudžetas, kuris leistų žmonėms, neturintiems darbo, mokytis;
» Atidėti mokėjimai už visas savarankiškai dirbančių asmenų įmokas.

» Kovo 12 d. buvo paskelbtas „šoko planas“, kurį sudaro šešių mėnesių moratoriumas MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims.
» 400 mln. Eur. labiausiai paveiktiems sektoriams kaip turizmas ir transportas.
» 100 mln. EUR skirta verslo likvidumui per valstybines garantijas. Eksportuojančioms įmonėms suteikiama 2
milijardų eurų garantijų;
» Priemonės bedarbio pašalpoms ir daugiau nei 3 milijonams Ispanijos savarankiškai dirbančių asmenų remti.

JAV

Šveicarija

» Federalinis rezervų bankas sumažino palūkanų normą
» Kovo 6 d. Vyriausybė paskelbė 8,3 mlrd. USD išlaidų sąskaitą, kurioje daug dėmesio skiriama sveikatos
priemonėms.
» Mažos įmonės gali gauti apyvartinio kapitalo paskolas iki 2 mln. USD su mažomis palūkanų normomis.
» Administracija paskelbė ketinanti suteikti 50 mlrd. USD paskolų smulkiajam verslui.
» Niujorkas taip pat nustatė vietinę paramą MVĮ, įskaitant nulinių palūkanų paskolas, grąžintinas per 15–20 metų
įmonėms, turinčioms mažiau nei 100 darbuotojų, už paskolas iki 75 000 USD, su sąlyga, kad bus įrodyta, kad įplaukos sumažėjo 25%.
» Šveicarija teikia informaciją verslininkams, įskaitant informaciją apie laikino atleidimo iš darbo ir darbo laiko
sutrumpinimo galimybes. Įmonės gali gauti subsidijas.
» Kovo 13 d. Šveicarija paskelbė apie dar 10 mlrd. Šveicarijos frankų vertės priemonių rinkinį.
» Neatidėliotina pagalba kompensuojant atlyginimus dėl laikino atleidimo iš darbo.
» Bankų garantijos MVĮ, patiriančioms sunkumus dėl protrūkio.
» Kompensacijos už sumažėjusį eksportą; taip pat galimybė imtis papildomų priemonių sumažinant nuostolius.
» Keletas Šveicarijos bankų dirba prie 20 milijardų USD skolinimo fondo mažoms įmonėms, nukentėjusioms nuo
protrūkio.

Jungtinė
Karalystė

» Anglijos bankas (BoE) kovo 11 d. sumažino palūkanų normas iki 0,25%
» Verslas, kuriame dirba mažiau nei 250 žmonių, turi teisę gauti valstybės grąžinamąsias išmokas už ligos išmokas, kurias darbuotojams skiria per pirmąsias dvi savaites.
» Kovo 11 d. Buvo paskelbta, kad savarankiškai dirbantys ir neturintys teisės gauti ligos pašalpos, iš 2020 m. Biudžeto gaus 500 mln. GBP dydžio paramą.		
» Mažos įmonės, negalinčios susimokėti mokesčių sąskaitų, gali paprašyti laiko. Mažos įmonės galės susigrąžinti
14 dienų ligos pašalpos (iki 200 GBP) vienam darbuotojui išlaidas.

Lietuva

» Padidinti Žemos ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limitą 500 mln. eurų ir išplėsti garantijų suteikimo sąlygas. Mažoms ir vidutinėms įmonėms kompensuoti nuo 50 iki 100 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos.
» Sudaryti galimybę verslui atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas UAB „Ignitis”
» Skubios mokestinės paskolos , atidedant arba išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant palūkanų.
» Mokestinių nepriemokų išieškojimo stabdymas, vadovaujantis protingumo kriterijais.
» Mokesčių mokėtojų atleidimas nuo baudų, delspinigių.
» Galimybė atidėti GPM (gyventojų pajamų mokesčio) mokėjimą.
» Rekomendacija savivaldybėms atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės
mokesčių.
» Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir mokėjimus už šilumos
energiją.

