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Apibendrinamoji ataskaita
Apibendrinamosios ataskaitos: ji sudarys Europos migracijos tinklo (EMN) informacinio biuletenio, kurio tikslinė
auditorija yra ES ir nacionalinės politikos formuotojai, pagrindą.

Santrauka
Nacionalinių duomenų apžvalga – tyrimo pristatymas ir pagrindinių faktų bei skaičių iš visų tikslinės studijos skyrių
paminėjimas, ypatingą dėmesį skiriant detalėms, kurios bus svarbios (nacionalinės) politikos formuotojams.

Kontekstas: Užsieniečių, atvykstančių teisėtos veiklos pagrindu, skaičius Lietuvoje nuolatos auga.
Absoliuti dauguma šiuo pagrindu atvykstančių užsieniečių yra Lietuvoje įsteigtų įmonių
savininkai ir/arba vadovai. Nuo 2010 m. leidimų laikinai gyventi, išduotų teisėtos veiklos
pagrindu, skaičius išaugo beveik 4 kartus: 2010 m. buvo išduota arba pakeista 1346 leidimų
šiuo pagrindu, o per vienuolika 2014 m. mėnesių šis skaičius pasiekė 6000 leidimų. Didžioji
dauguma atvykstančiųjų yra Rusijos (43 proc.), Ukrainos (15 proc.), Baltarusijos (17 proc.),
Kaukazo valstybių (7 proc.), Azijos valstybių (6 proc.), Arabų šalių (5 proc.) piliečiai. Iš
ekonomiškai stiprių šalių (JAV, Kanados, Japonijos) atvyko tik 2 proc. užsieniečių. Faktas, kad
išduotų leidimų skaičius yra toks didelis, aiškintinas tuo, kad iki 2014 m. lapkričio mėn. 1 d.
atvykti į Lietuvą teisėtos veiklos pagrindu buvo palyginti lengva ir didelė dalis užsieniečių
naudojosi šiuo kanalu ir atvykdavo ne vykdyti verslą, bet siekdami gauti leidimą laikinai gyventi.
Reikia paminėti, jog praktikoje užsieniečiams įsteigti arba nusipirkti įmonę dažnai padeda
Lietuvos gyventojai arba jų valdomos įmonės. Tokios įmonės Lietuvą pristato kaip šalį, kurioje
nesudėtinga gauti laikiną leidimą gyventi, bei padeda sutvarkyti visus steigiamos arba
perperkamos įmonės dokumentus ir pateikti dokumentus leidimui laikinai gyventi gauti.
Apibrėžimai: Ši studija nagrinėja užsieniečių įmonių savininkų, investuotojų ir kitų verslo atstovų
atvykimą į Lietuvą. Įmonės savininkas šioje studijoje suprantamas kaip užsienietis, kuris įsteigia
ir atvyksta dalyvauti įsteigtos įmonės veikloje. Investuotojas suprantamas kaip užsienietis, kuris
investuoja (didelę) sumą, bet nėra įsitraukęs į tos įmonės valdymą. Lietuva neturi atvykimo
schemos užsieniečiams investuotojams, kurie atitiktų pastarąjį apibrėžimą. Kiti užsieniečiai
verslininkai suprantami kaip užsieniečiai, kurie atvyksta verslo reikalais, bet nėra nei
investuotojai, nei įmonių savininkai.
Pritraukimo politika. Lietuva neturi specialios programos, skirtos pritraukti užsieniečiams įmonių
savininkams. Lietuvos migracijos politikos gairės išskiria prioritetines užsieniečių grupes ir viena
tokių yra užsieniečiai, kurie užsiima teisėta veikla, steigia naujas darbo vietas, investuoja
Lietuvoje ir taip prisideda prie valstybės ekonominės ir socialinės plėtros. Tačiau praktikoje
verslo imigracija nelaikoma priemone, kuri galėtų skatinti ūkio vystymąsi.
Piktnaudžiavimas. Vidaus reikalų ministerija, teikdama siūlymus dėl verslininkų atvykimo
sugriežtinimo, pastebėjo, kad daugėja užsieniečių, kurie deklaruoja ketinimą užsiimti teisėta
veikla (verslu), tačiau siekia ne realiai vykdyti veiklą, o gauti leidimą laikinai gyventi ir juo
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pasinaudoti, kad patektų į kitas Šengeno valstybes. Buvo pastebėta, kad nemaža dalis
užsieniečių neturėdavo tinkamo profesinio pasirengimo ir/arba profesinės patirties kilmės
valstybėje verslo srityje, dažniausiai nekalbėdavo kalbomis, kuriomis būtų galima susikalbėti
Lietuvoje, deklaruodavo gyvenamąją vietą tam netinkamose patalpose arba po keliolika vienoje
patalpoje, neretai nevykdydavo įstatuose numatytos ūkinės veiklos arba vykdydavo tik
minimalią veiklą, negyvendavo iš įmonės pajamų. Problemos iškildavo tiek atvykimo, tiek
buvimo metu. Užsieniečiams prašant leidimo laikinai gyventi pirmą kartą, prašymai būdavo
pateikiami Lietuvos atstovybėse užsienyje, o sprendimus priimantys pareigūnai neturėjo
galimybių patikrinti ir įvertinti užsieniečio įmonės, nes jie dar nebūdavo įsteigę įmonės ar net
atvykę į Lietuvą. Užsieniečio patirtis, verslo planas, indėlis į ekonomiką nebūdavo vertinami o
vertinimas apsiribodavo formaliu dokumentų patikrinimu. Vienintelis realus barjeras būdavo
pokalbis su vizų tarnybos pareigūnu. Leidimo laikinai gyventi pratęsimo metu nebuvo teisinio
pagrindo (objektyvių kriterijų) konstatuoti, kad įmonė yra fiktyvi ir atitinkamai pagrindo tokių
įmonių savininkams naikinti leidimus laikinai gyventi.
Atvykimo schema: Iki 2014 m. lapkričio 1 d. užsieniečiai, ketinantys užsiimti teisėta veikla,
prašymus ir reikalingus dokumentus dėl leidimo gyventi teisėtos veiklos pagrindu pateikdavo
Lietuvos diplomatinėms ar konsulinėms tarnyboms užsienyje arba jeigu užsienietis yra teisėtai
šalyje – migracijos tarnybai. Sprendimą dėl pirmo leidimo laikinai gyventi įvertinęs visus
dokumentus priimdavo Migracijos departamentas. Gavęs teigiamą sprendimą, užsienietis
kreipdavosi į diplomatinę ar konsulinę tarnybą dėl vienkartinės nacionalinės vizos. Su šia viza jis
atvykdavo į Lietuvą ir čia atsiimdavo leidimą laikinai gyventi. Naujos Įstatymo pataisos,
įsigaliojusios nuo 2014 m. lapkričio 1 d., numato, kad leidimas laikinas gyventi gali būti išduotas
užsieniečiui, kuris ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai
gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą. Pagal naują tvarką užsieniečiai
iš pradžių atvykti turės ne su leidimu laikinai gyventi, o su viza. Šiuo metu atvykimo schema dar
tikslinama.
Reikalavimai įmonių savininkams: Pagal nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusius naujus
reikalavimus užsienietis turi būti Lietuvoje įsteigtos įmonės dalyvis (turi būti įsitraukęs į įmonės
veiklą), prieš kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi ji(s) turi veiklą vykdyti ne trumpiau nei 6
mėn., turi būti įkūręs ne mažiau kaip tris naujas darbo vietas ir investavęs į įmonę ne mažiau
kaip 50 tūkst. litų (15 tūkst. eurų). Įstatymo pakeitimai taip pat įvedė naują užsieniečių
kategoriją – užsieniečiai, kurie Lietuvoje investuoja ne mažiau kaip 900 tūkst. litų (260 tūkst.
eurų) ir sukuria ne mažiau kaip penkias darbo vietas. Šiems asmenims numatyta greitesnė
leidimo laikinai gyventi išdavimo procedūra, leidimas laikinai gyventi išduodamas ir keičiamas
trims metams. Jie taip pat iš karto gali atsivežti savo šeimos narius.
Nauji atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi pagrindai. 2014 m. lapkričio 1 d.
įsigaliojusios Įstatymo pataisos nustatė naujus atsisakymo išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą
gyventi pagrindus: kai nustatoma, kad užsieniečio įmonė yra fiktyvi, jeigu užsienietis neturi
tinkamos gyvenamosios patalpos, turi mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui arba yra rimtas
pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė. Šios pataisos leis
pareigūnams, priimantiems sprendimus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo,
atsisakyti išduoti arba keisti leidimą laikinai gyventi užsieniečiams, kurie yra fiktyvių įmonių
savininkai.
Vertinimai: Naujais Įstatymo pakeitimais siekta sumažinti fiktyvių įmonių steigimą, kai užsieniečio
tikslas yra ne verslo vykdymas, o leidimo laikinai gyventi teisėtos veiklos pagrindu gavimas.
Tikimasi, kad įstatymo pakeitimai prisidės prie to, kad užsieniečio veikla teiktų ekonominę naudą
valstybei. Kita vertus, priimti Įstatymo pakeitimai, nors turėtų padėti spręsti fiktyvių įmonių
problemą, tačiau taip pat gali apsunkinti galimybes užsieniečiams pradėti smulkų verslą
Lietuvoje.

1 skyrius. Trečiųjų šalių piliečių įleidimo verslo tikslais nacionalinė politika
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Analizuojant šį klausimą, pirmiausia prašoma pateikti informacijos apie nacionalinę politiką, susijusią su
imigrantais investuotojais (1.1–1.2 skyriai), tada – su imigrantais įmonių savininkais (1,3–1,4) ir galiausiai
– su kitais verslininkais (1,5–1,6 skyriai).

1.1 skyrius. Imigrantai investuotojai: nacionalinės politikos apžvalga (ne daugiau kaip
1 puslapis)
Šiame skyriuje prašoma pateikti informacijos apie šalies institucinę struktūrą ir pagrindinius strateginius tikslus,
susijusius su imigrantais investuotojais iš trečiųjų šalių. Jame bus aptarta suinteresuotųjų institucijų,
dalyvaujančių kuriant ir įgyvendinant strategiją, kaip pritraukti tokių investuotojų, veikla, analizuojamos jiems
taikomos paskatos.
Prašome atsakyti į toliau pateiktus klausimus, prie kai kurių pateikiami ir galimi variantai.
Klausimas (toliau – K) 1. Kaip nacionaliniai teisės aktai Jūsų valstybėje narėje apibrėžia imigrantus investuotojus?
Lietuva neturi specialios atvykimo schemos užsieniečiams investuotojams kaip jie apibėžti šioje studijoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 29 patvirtintos Lietuvos migracijos
politikos gairės (toliau – Gairės), mini užsieniečius, kurie užsiima teisėta veikla, steigia naujas darbo vietas,
investuoja Lietuvoje ir taip prisideda prie valstybės ekonominės ir socialinės plėtros, kaip vieną iš
prioritetinių grupių. Tačiau Lietuvos Respublikos įstatymas ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau –
Įstatymas), kuris reguliuoja užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo bei kitus užsieniečių
teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus, nenustato atvykimo (leidimo laikinai gyventi išdavimo)
pagrindo imigrantui investuotojui.
Naujoje įstatymo redakcijoje, kuri įsigaliojo nuo 2014 m. lapkričio 1 d., įtvirtintas reikalavimas, kad
užsienietis būtų įmonės dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) ir būtų įsitraukęs į jos veiklą (t. y.
taip pat būtų „šios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę
jos vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas,
kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios
bendrovės įstatinio kapitalo“ - 45 str. 1 d. 1 p.). Pagal EMN studijos apibrėžimą, imigrantas investuotojas
yra trečiosios šalies pilietis, siekiantis investuoti (stambią) sumą, bet neįsitraukęs į kasdienę įmonės veiklą
arba įmonės valdymą. Kadangi leidimą laikinai gyventi teisėtos veiklos pagrindu gavęs užsienietis privalo
būti aktyvus įmonės dalyvis, jis į imigrantų investuotojų kategoriją nepatenka.
K 2 a. Ar Jūsų valstybėje narėje yra vykdoma konkreti politika, programa ar projektas imigrantams
investuotojams?
Netaikoma
K 3 a. Kokia pagrindinė institucija (-os) dalyvauja įgyvendinant politiką pritraukti imigrantų investuotojų? Jeigu
įtrauktos kelios institucijos, kaip koordinuojama jų veikla? Ar yra oficialus įgaliojimas – pvz., veiksmų planas,
reguliuojantis šių institucijų dalyvavimą?
Netaikoma

K 3 b. Kuri institucija atsakinga už politikos skleidimą tikslinei grupei?
Netaikoma
K

a. Ar Jūsų valstybė narė imasi konkrečių priemonių imigrantams investuotojams pritraukti?

Ne
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K 5 a. Ar Jūsų valstybė narė yra sudariusi dvišalius ar kitokius susitarimus su trečiosiomis šalimis imigrantams
investuotojams pritraukti?
Netaikoma
K 5 b. Ar Jūsų valstybė narė dalijasi informacija su kitomis valstybėmis narėmis? Ar konsultuoja kitas valstybes
nares dėl dokumentų, išvardytų K 4 b, išdavimo imigrantams investuotojams?
Netaikoma

1.2 skyrius. Nacionalinė politika imigrantų investuotuojų atžvilgiu: atvykimas (įleidimo
kriterijai) ir gyvenimas (pratęsimas) (ne daugiau kaip 3 puslapiai)
1.2 skyriuje apžvelgiami įleidimo kriterijai, kuriuos valstybės narės taiko imigrantams investuotojams,
atvykstantiems į jos teritoriją iš trečiųjų šalių. Taip pat jame nagrinėjama, ar valstybės narės reikalauja, kad
investuotojai pateiktų investicijų planą ir ar yra konkrečios su tuo susijusios procedūros. Be to, šiame skyriuje
aptariami ir kriterijai, susiję su jų leidimo gyventi / ilgalaikės vizos pratęsimu / panaikinimu.
Netaikoma

1.3 skyrius. Imigrantai įmonių savininkai: nacionalinės politikos apžvalga (ne daugiau
kaip 1 puslapis)
Šiame skyriuje prašoma pateikti informacijos apie šalies institucinę struktūrą ir pagrindinius strateginius tikslus,
susijusius su imigrantais įmonių savininkais iš trečiųjų šalių. Jame bus aptarta suinteresuotųjų institucijų,
dalyvaujančių kuriant ir įgyvendinant strategiją, kaip pritraukti tokių įmonių savininkų, veikla, analizuojamos jiems
taikomos paskatos.
Prašome atsakyti į toliau pateiktus klausimus, prie kai kurių pateikiami ir galimi variantai.
K 9. Kaip nacionaliniai teisės aktai Jūsų valstybėje narėje apibrėžia imigrantus įmonių savininkus?
2014 m. birželio 26 d. buvo pakeistos nuostatos, reglamentuojančios užsieniečių įmonių savininkų atvykimą ir
gyvenimą Lietuvoje. Įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2014 m. lapkričio 1 d., todėl šiame ir kituose skyriuose iš
pradžių bus pateikta informacija apie nuostatas, galiojusias iki 2014 m. lapkričio 1 d., o po to apie įstatymo
nuostatas, kurios įsigaliojo 2014 m. lapkričio 1 d.
Įstatymas (iki 2014-11-01) numatė du pagrindus, kuriais remiantis į Lietuvą galėjo atvykti užsieniečiai įmonių
savininkai:


kai užsienietis įregistruoja įmonę Lietuvoje kaip savininkas arba bendraturtis, jo turima turima įmonės
įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė sudaro ne mažiau kaip 50 tūkst. litų ir jo buvimas Lietuvoje
yra būtinas siekiant įmonės tikslų ir vykdant veiklą (Įstatymo 45 str. 1d. 1 p.);



kai užsienietis yra įmonės, įregistruotos Lietuvoje, vadovas ar įgaliotas atstovas ir jo pagrindinis
atvykimo tikslas yra darbas įmonėje (45 str. 1 d. 2 p.).

Praktikoje užsieniečiai dažniausiai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipdavosi kaip įmonės vadovai
(Įstatymo 45 str. 1d. 2 p.). Jie dažniausiai įsigydavo Lietuvoje registruotą įmonę iš tarpininkų Lietuvoje
(retesniu atveju įmonę įsteigdavo patys) ir paskirdavo save tos įmonės vadovais, t.y. jie atvykdavo kaip
Lietuvoje įregistruotos įmonės vadovai. Atvykstant šiuo pagrindu, įmonės įstatiniam kapitalui buvo taikomi
bendri reikalavimai dėl įmonės steigimo (minimalus 10 tūkst. litų įstatinis kapitalas, žr. 17 klausimą) ir tokiu
būdu buvo išvengiama griežtesnio reikalavimo užsieniečiams įmonių savininkams į įmonės kapitalą investuoti
50 tūkst. Litų (kaip nustatyta išduodant leidimą laikinai gyventi 45 str. 1 d. 1 p. pagrindu). Užsieniečio
buvimas buvo įrodomas pateikiant darbo sutartį, t.y. užsienietis įsidarbina įmonėje kaip vadovas. Taip
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atvykdavo absoliuti dauguma užsieniečių įmonių savininkų.
Įstatymo pakeitimais, kurie įsigaliojo nuo 2014 m. lapkričio 1 d., numatyta, kad užsienietis gali gauti leidimą
laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu jis užsiima ir toliau ketina užsiimti teisine veikla Lietuvoje ir tenkina bent vieną
iš šių sąlygų:


yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo
laikinai gyventi išdavimo vykdo veiklą, kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos (jose visą
darbo laiką dirba LR piliečiai arba nuolat LR gyvenantys užsieniečiai), ir kurios nuosavo kapitalo vertė
sudaro ne mažiau kaip 100 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 28 tūkst. eurų), iš kurių ne mažiau kaip
50 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 14 tūkst. eurų) – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir
jis yra šios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos
vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas,
kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3
šios bendrovės įstatinio kapitalo (Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktas);



yra visas aukščiau išvardytas sąlygas atitinkančios įmonės vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas
toje įmonėje (Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 2 punktas);



atitinka aukščiau išvardytas sąlygas ir kuris į įmonės nuosavą kapitalą yra investavęs ne mažiau kaip
900 tūkst. litų (nuo 2015-01-01 – 260 tūkst. eurų), o įmonėje įsteigtos ne mažiau kaip penkios darbo
vietos (jose visą darbo laiką dirba LR piliečiai arba nuolat LR gyvenantys užsieniečiai) (Įstatymo 45
straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Įstatyme išvardytos būtinosios sąlygos leidimui laikinai gyventi gauti (įmonės nuosavo kapitalo suma ne
mažiau kaip 100 tūkstančių litų (nuo 2015-01-01 – 28 tūkst. eurų), užsienietis turi investuoti 50 tūkst. litų
(nuo 2015-01-01 – 14 tūkst. eurų) į įmonę, įmonėje turi būti įsteigtos ne mažiau kaip 3 darbo vietos,
užsienietis turi būti įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys) suponuoja, jog
užsienietis turi būti įsitraukęs į įmonės veiklą
Šiais pakeitimais siekta sumažinti fiktyvių įmonių steigimą, kuomet vienintelis užsieniečio tikslas yra ne verslo
vystymas, o leidimo laikinai gyventi teisėtos veiklos pagrindu gavimas bei ir prisidės prie to, kad užsieniečio
veikla teiktų ekonominę naudą valstybei. Kol kas dar sunku vertinti, kaip šie pakeitimai įtakos užsieniečių
atvykimą teisėtos veiklos ir verslo steigimo pagrindu. Tačiau jau yra nuogąstaujama, kad 3 darbo vietų
reikalavimas gali neigiamai paveikti smulkių verslininkų (užsieniečių) galimybes plėtoti verslą Lietuvoje.
Įstatymas taip pat diferencijuoja užsieniečius ir nustato palankesnes sąlygas tiems užsieniečiams, kurie į
įmonės nuosavą kapitalą yra investavę ne mažiau kaip 900 tūkst. Litų (nuo 2015-01-01 – 260 tūkst. eurų).
Šiems užsieniečiams lengvinamos šeimos susijungimo sąlygos (šeimos nariai gali atvykti kartu) ir ilginamas
leidimo laikinai gyventi galiojimo terminas (iki 3 metų).
K 10 a. Ar Jūsų valstybėje narėje yra vykdoma konkreti politika, programa ar projektas imigrantams įmonių
savininkams?
Lietuva neturi specialios programos, skirtos pritraukti užsieniečius įmonių savininkus. Užsieniečių
įmonių savininkų atvykimą reguliuoja Įstatymas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22
d. nutarimu Nr. 29 patvirtintose Lietuvos migracijos politikos gairėse nurodyta, kad tikslinga nustatyti
kategorijas užsieniečių, kurių atvykimu suinteresuota Lietuva ar kuriems taikomas palankesnis
požiūris. Viena iš tokių užsieniečių kategorijų – tai užsieniečiai, kurie užsiima teisėta veikla, steigia
naujas darbo vietas, investuoja Lietuvoje ir taip prisideda prie valstybės ekonominės ir socialinės
plėtros.

K 10 b. Jei „taip“, prašome pateikti daugiau informacijos apie politiką, programą ar projektą, įskaitant a) politikos /
programos / projekto pavadinimą. b) pagrindinius tikslus (neutrali, iniciatyvi); ar taikoma c) tam tikros rūšies
verslui ir / ar d) ekonomikos sektoriams / geografinėms vietovėms / strateginiams partneriams ir ar e) yra kvota /
apribojimo sistema, reguliuojanti įvažiavimų ar leidimų, išduodamų imigrantams įmonių savininkams, skaičių?
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a) Politikos /programos pavadinimas
Lietuva specialios programos, skirtos pritraukti užsieniečius įmonių savininkus neturi. Užsieniečių
įmonių savininkų atvykimą reguliuoja Įstatymas.
b) Svarbiausi politikos tikslai
Lietuva neturi specialios programos, skirtos užsieniečiams įmonių savininkams pritraukti. Tačiau
įstatymo pakeitimais, kurie įsigaliojo 2014-11-01, siekiama labiau diferencijuotų atskiroms
užsieniečių kategorijoms taikomų leidimo laikinai gyventi išdavimo sąlygų. Pavydžiui,
užsieniečiams, kurie investuoja į įmonę 900 tūkst. litų (nuo 2015-01-01 – 260 tūkst. eurų) ir
sukuria 5 darbo vietas, bus leidžiama iš karto atvykti su šeima, o leidimas laikinai gyventi bus
išduodamas ir keičiamas 3 metams. Įstatymo pakeitimais, be kita ko, siekiama, kad į Lietuvą
atvyktų tik rimtai vystyti verslą nusiteikę užsieniečiai ir būtų užkirstas kelias tiems užsieniečiams,
kurie Lietuva nori pasinaudoti tik kaip tranzitine valstybe.
c) Verslo rūšis (pvz., bet koks konkretus sektorius, technologijų sektorius, pradedančiosios / pumpurinės
įmonės, kt.)

Nenustatytos
d) Prioritetiniai nacionalinės ekonomikos sektoriai / prioritetinės nacionalinės geografinės vietovės / kilmės
šalys, į kurias orientuojamasi / reikalingi strateginiai partneriai

Nenustatyti
e) Taikomos kvotos

Nėra
K 11 a. Kokia pagrindinė institucija (-os) dalyvauja įgyvendinant strategiją pritraukti imigrantų įmonių savininkų?
Jeigu įtrauktos kelios institucijos, kaip koordinuojama jų veikla? Ar yra oficialus įgaliojimas – pvz., veiksmų planas,
reguliuojantis šių institucijų dalyvavimą?
Formuojant ir įgyvendinant Lietuvos migracijos politiką dalyvauja Vidaus reikalų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Užsienio reikalų ministerija ir Ūkio ministerija,
kurių veikla koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. sausio 22
d. nutarimu Nr. 29 patvirtino Lietuvos migracijos politikos gaires. Tačiau užsieniečių, taip pat ir atvykstančių
verslo tikslais, atvykimo sąlygos nustatytos įstatymu.
Įgyvendinant Įstatymo nuostatas dėl užsieniečių įmonių savininkų atvykimo, dalyvauja šios ministerijos ir
valstybės institucijos:
1. Vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už migracijos politikos (išskyrus ekonominę) formavimo
klausimus, kurie įtraukti į viešojo saugumo politikos sritį.
2. Užsienio reikalų ministerija dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vizų politiką, o Lietuvos diplomatinės
ir konsulinės įstaigos išduoda vizas, priima dokumentus dėl leidimų gyventi išdavimo ir kt.
3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsakinga už darbo politikos sritį bei formuoja ir per Lietuvos
darbo biržą įgyvendina valstybės politiką ekonominės migracijos srityje ir išduoda leidimus dirbti.
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4. Ūkio ministerija yra atsakinga už ūkio politikos formavimą, žmogiškųjų išteklių paklausos ir pasiūlos
darbo rinkoje analizę, investicijų pritraukimą ir kt.
5. Migracijos departamentas pagal kompetenciją užtikrina vizų, leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje ir
kitų dokumentų užsieniečiams išdavimą.
6. Migracijos tarnybos yra pagrindinės teritorinės įstaigos, kurios išduoda (įformina) užsieniečiams
leidimus gyventi ir atlieka jų teisėto buvimo kontrolę Lietuvoje. Migracijos tarnybų veiklą koordinuoja
Policijos departamentas.

K 11 b. Kuri institucija atsakinga už politikos skleidimą tikslinei grupei?

Nenustatyta
K 12 a. Ar Jūsų valstybė narė imasi konkrečių priemonių imigrantams įmonių savininkams pritraukti?
Lietuva neturi konkrečių tiesioginių priemonių, skirtų užsieniečių įmonių savininkams pritraukti, tačiau
Įstatymas numato tam tikrų palengvinimų daug (260 tūkst. eurų) į įmonę investavusiems
užsieniečiams, įsteigusiems penkias ar daugiau darbo vietas. Šių užsieniečių prašymas dėl leidimo
laikinai gyventi išdavimo nagrinėjamas trumpiau (iki 2 mėn.), leidimas laikinai gyventi išduodamas ir
keičiamas 3 metams. Šiems užsieniečiams netaikomos bendros šeimos susijungimo sąlygos (t.y., jo
šeimos nariai gali atvykti iš karto).

K 12 b. Jei „taip“, prašome užpildyti toliau pateiktą lentelę pagal (taikytinas) strategines priemones Jūsų valstybėje
narėje, skirtas pritraukti imigrantus įmonių savininkus.
Priemonės

Trumpas priemonės valstybėje narėje aprašymas

Kokios šios specialios priemonės?
(aktyvus propagavimas / informacijos
sklaida / kampanijos / renginiai,
įskaitant trečiąsias šalis, kt.)

Nėra
Už verslininkų pritraukimą į Lietuvos Respubliką yra atsakinga tiesioginių
užsienio investicijų plėtros agentūra prie Ūkio ministerijos “Investuok
Lietuvoje”. Jų prioritetas yra stambių investuotojų pritraukimas, o
konkrečių priemonių smulkiems verslininkams pritraukti nevykdoma.

Ar yra specialių įleidimą
supaprastinančių priemonių? Jei
„taip“, nurodykite (mažesnės išlaidos,
trumpesnis dokumentų nagrinėjimo
laikas, trumpesnis reikalaujamas
minimalus gyvenimo laikas (per metus),
galimybė pratęsti dokumentą, kt.)

2014-11-01 įsigalioję Įstatymo pakeitimai numato palankesnes sąlygas
tiems, kurie daugiau investuoja (ne mažiau kaip 900 tūkst. litų (nuo
2015-01-01 – 260 tūkst. eurų), įsteigia daugiau darbo vietų (ne
mažiau kaip 5) – jų prašymas dėl leidimo išdavimo nagrinėjamas
trumpiau (iki 2 mėn.), leidimas laikinai gyventi išduodamas ir keičiamas 3
metų laikotarliui; leidžiama kartu atvykti šeimos nariams.

Ar yra konkrečių paramos
priemonių? (finansinių / logistikos,
verslo parama pareiškėjams parengti
verslo planą, kvalifikacijos
pripažinimas, kt.)

Ne

Ar yra specialių mokestinių
privilegijų? (pašalpos, lengvatos, kt.)

Ne
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Ar imigrantai įmonių savininkai
gali gauti socialines išmokas?

Taikoma bendra tvarka kaip ir kitiems užsieniečiams, turintiems leidimą
laikinai gyventi.

Ar imigrantams įmonių
savininkams gali būti suteikta
pilietybė?

Taip, taikoma bendra tvarka kaip ir kitiems užsieniečiams (pagal Lietuvos
Respublikos pilietybės įstatymo pagrindus ir sąlygas).

Ar imigrantus įmonių savininkus gali
lydėti jų šeimos nariai?

Taikomos bendros taisyklės. Užsienietis, kurio šeimos nariai atvyksta šeimos
susijungimo tikslu, turi būti pragyvenęs Lietuvos Respublikoje
pastaruosius 2 metus, turėti ne mažiau kaip vienerius metus galiojantį
leidimą laikinai gyventi ir turėti pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat
gyventi Lietuvos Respublikoje.
Priimti Įstatymo pakeitimai (įsigalioję 2014-11-01) numato, kad į įmonės
nuosavą kapitalą investavę daugiau kaip 900 tūkst. litų (nuo 2015-0101 – 260 tūkst. eurų) ir ne mažiau kaip 5 darbo vietas sukūrę
užsieniečiai, gali iš karto atvykti su šeimos nariais.

Ar šeimos nariai gali įsitraukti į
darbo rinką?

Taip, jie atleidžiami nuo reikalavimo gauti leidimą dirbti.

Kita (nurodykite)
K 13 a. Ar Jūsų valstybė narė yra sudariusi dvišalius ar kitokius susitarimus su trečiosiomis šalimis imigrantams
įmonių savininkams pritraukti?
Ne
K 13 b. Ar Jūsų valstybė narė dalijasi informacija su kitomis valstybėmis narėmis? Ar Jūsų valstybė narė
konsultuoja kitas valstybes nares dėl dokumentų, išvardytų K 15, išdavimo imigrantams įmonių savininkams?
Teikia informaciją pagal kitų valstybių narių atsiųstus paklausimus ir klausimynus.
Informacija apie užsieniečių atvykimą teisėtos veiklos pagrindu taip pat pateikiama ir atnaujinama ES
imigracijos portale.

1. 4 skyrius. Nacionalinė politika imigrantų įmonių savininkų atžvilgiu: atvykimas
(įleidimo kriterijai) ir gyvenimas (pratęsimas) (ne daugiau kaip 3 puslapiai)
1.4 skyriuje apžvelgiami įleidimo kriterijai, kuriuos valstybės narės taiko imigrantams įmonių savininkams,
atvykstantiems į jos teritoriją iš trečiųjų šalių. Taip pat jame nagrinėjama, ar valstybės narės reikalauja, kad
įmonių savininkai pateiktų verslo planą ir ar yra konkrečių su tuo susijusios procedūrų. Be to, šiame skyriuje
aptariami ir kriterijai, susiję su jų leidimo gyventi / ilgalaikės vizos pratęsimu / panaikinimu.
Prašome atsakyti į toliau pateiktus klausimus.
K 6 a. Prašome nurodyti, kurie toliau pateikto sąrašo punktai yra kriterijai įleisti imigrantus įmonių savininkus į
Jūsų valstybę narę. Į išvardytus reikalavimus reikia atsakyti Taip / Ne: atsakius teigiamai, prašome šiuos kriterijus
apibūdinti. Jei įmanoma, paaiškinkite, ar tie patys kriterijai taikomi ir trečiųjų šalių piliečiams, įleistiems į šalies
teritoriją dėl skirtingų priežasčių (šeimos susijungimo, studijų, kt.), bet norintiems pakeisti savo statusą į
imigrantų įmonių savininkų.
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Įleidimo kriterijai

Verslumo įgūdžių įrodymai
(verslo vadybos patirtis, kiek
laiko dirba šioje srityje kilmės
šalyje, kt.)

Paaiškinimas

Ar tie patys kriterijai
taikomi ir tiems
trečiųjų šalių
piliečiams Jūsų
valstybėje narėje,
kurių kitas statusas
ir kurie nori jį
pakeisti į įmonių
savininko?

Ne.

Taip
1

Nors Vidaus reikalų ministro įsakyme Nr. 1V-329
nurodyta, kad išduodant leidimą laikinai gyventi turi
būti nurodoma užsieniečio kvalifikacija ir patirtis,
susijusi su profesine veikla, kuria ketinama užsiimti
Lietuvos Respublikoje bei įmonės veiklos tikslai,
pobūdis, apimtis ir trukmė, tačiau praktikoje šie
įgūdžiai
nebuvo
vertinami.
Migracijos
departamentas neturi teisinio pagrindo prašyti
dokumentų užsieniečio verslumo įgūdžiams įvertinti.

Praktikoje Lietuvos vizų tarnybų valstybės tarnautojai,
kilus įtarimų dėl užsieniečio atvykimo tikslo, gali
pateikti užsieniečiui užpildyti parengtą klausimyną,
skirtą
įmones įkūrusių
užsieniečių
atvykimo
pagrįstumui patikrinti. Šiame klausimyne yra
klausimų apie užsieniečio verslumo įgūdžius,
profesinę kvalifikaciją, įmonės veikla ir pan.
Minimalus išsilavinimo
/profesinių įgūdžių lygis
(nurodykite)

Ne.

Taip

Įrodymai apie kapitalą
(mažiausia privaloma suma)

Pagal iki 2014-11-01 galiojusio Įstatymo 45 straipsnio 1
dalies 1 p. užsieniečio, kuris įregistruoja įmonę
Lietuvoje kaip savininkas, turimo įmonės įstatinio
kapitalo dalies nominalioji vertė turėjo būti ne
mažiau kaip 50 tūkst. litų.

Taikomi
tie
kriterijai.

patys

Jeigu užsienietis atvyksta pagal Įstatymo 45 straipsnio
2 dalį (yra įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas
ar įgaliotas atstovas, jeigu pagrindinis jo atvykimo
tikslas
yra
darbas
įmonėje,
įstaigoje
ar
organizacijoje), tuomet taikomi bendri reikalavimai

1

LR Vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329 “Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo,
keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba
vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
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dėl įmonės kapitalo dydžio (žr. 17 klausimą) ir
įstatinio kapitalo dalies nominaliosios vertės
reikalavimas (50 tūkst. litų) jam nėra taikomas.
Priimti Įstatymo pakeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2014
m. lapkričio 1 d., numato, kad užsieniečio įmonės
nuosavo kapitalo vertė turi sudaryti ne mažiau kaip
100 tūkst. Litų (nuo 2015-01-01 – 28 tūkst. eurų),
iš kurių ne mažiau kaip 50 tūkst. litų (nuo 201501-01 – 14 tūkst. eurų)– užsieniečio investuotos
lėšos.Tačiau jeigu užsienietis steigia individualią
įmonę arba mažąją bendriją, jam taikomas ne
kapitalo, o įmonės turto reikalavimas.

Indėlis į ekonomiką /
įdarbinimą valstybėje
narėje (nacionalinis
interesas, darbo vietų
kūrimas, indėlis į tam tikrą
sektorių, inovacijos, naujų
technologijų diegimas, kt.)

Priimti Įstatymo pakeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2014 m.
lapkričio 1 d., įvedė reikalavimą dėl darbo vietų
sukūrimo (ne mažiau kaip 3 darbo vietos ir jose visą
darbo laiką dirba Lietuvos piliečiai ar nuolat
Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai), o tai gali būti
vertinama kaip indėlis į šalies ekonomiką. Iki 201411-01 įstatymas tokio reikalavimo nenumatė.

Taikomi
tie
kriterijai.

patys

Verslo planas

Vidaus reikalų ministro įsakyme Nr. 1V-329 nurodyta,
kad, jeigu užsienietis negalėjo atsakyti į klausimus,
susijusius su monės veikla, iš užsieniečio prašoma
pateikti įmonės veiklos aprašymą.

Taikomi
tie
kriterijai.

patys

Taikomi
tie
kriterijai.

patys

Jei jo reikia, užpildykite K 14
b lentelę

Praktikoje konsuliniai bei migracijos pareigūnai gali
paprašyti pateikti laisvos formos aprašymą apie
savo būsimą įmonę - kokią konkrečią veiklą ketina
vykdyti ir kodėl Lietuvoje tai ketina daryti. Tai yra
papildoma informacija, kurią kartu su kitais
dokumentais vertina prašymą išduoti leidimą laikinai
gyventi nagrinėjantis MD).

Kalbos mokėjimas
(sertifikatai, testai įleidžiant,
privalomieji kursai, kt.)

Nenumatyta.

Amžiaus reikalavimas
pareiškėjams (minimalus /
maksimalus)

Netaikoma

Taikomi
tie
kriterijai.

patys

Draudimo reikalavimas

Taikomos bendros atvykimo sąlygos.

Taikomi

patys

Praktikoje kalbų (lietuvių, anglų, rusų), kuriomis galima
susišnekėti
Lietuvoje,
mokėjimas
gali
būti
vertinamas vizų tarnybų valstybės tarnautojų, jeigu
jiems kyla įtarimų, kuomet užsienietis, ketinantis
užsiimti teisėta veikla Lietuvoje, kreipiasi dėl
nacionalinės vizos išdavimo. Esant ir kitų aplinkybių,
dėl kurių kyla abejonių dėl užsieniečio vykimo tikslo,
užsieniečiui gali būti atsisakyta išduoti nacionalinę D
vizą.
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tie

(asmens ir / ar investicijų)

Garantijos / biografijos faktų
tikrinimas (ar nesukčiauja,
nevengia mokesčių,
ankstesnė fiktyvi veikla,
pinigų kilmė / pinigų
plovimas, kt.)

kriterijai.

Vidaus reikalų ministro įsakyme Nr. 1V-329 nurodyta, Taikomi
tie
kad, jeigu užsienietis negalėjo atsakyti į klausimus,
kriterijai.
susijusius su monės veikla, prašoma pateikti
papildomus dokumentus, patvirtinančius įmonės,
veiklą (ūkinę komercinę veiklą patvirtinančias
sutartįs, metinę pelno mokesčio deklaraciją, patalpų
nuomos sutartį.

patys

Praktikoje
Lietuvos
vizų
tarnybų
ir
Migracijos
departamento valstybės tarnautojai taip pat gali
vertinti faktas, ar užsienietis bandė sukčiauti
praeityje kreipdamasis dėl vizos ir pan.
Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. galiojanti Įstatymo redakcija
nurodo, kad užsieniečiui gali būti neišduotas leidimas
laikinai gyventi, jeigu jis yra skolingas valstybei ir
turi mokesitnę nepriemoką (Įstatymo, 35 str. 1 d. 11
p.).
Kita

Gyvenamoji patalpa.
Iki 2014-11-01 d. galiojančiame Įstatyme nebuvo
nustatyti
reikalavimai
gyvenamajai
patalpai.
Užsieniečių teisėto buvimą kontrolę vykdančios
institucijos pastebėjo, kad teisėtos veiklos pagrindu
atvykstantys užsieniečiai deklaruoja gyvenamąją vietą
tais pačiais adresais (pvz., po keliasdešimt užsieniečių
viename bute) ar patalpose, kurios nėra tinkamos
gyventi.

Taikomi
tie
kriterijai.

patys

Priimti Įstatymo pakeitimai įveda reikalavimą dėl
tinkamos gyvenamosios patalpos. Užsieniečiai, kurie
kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi, turi turėti tinkamą
gyvenamąją patalpą (atitinkančią statybos, higienos ir
priešgaisrinės saugos reikalavimus), kurioje ketina
deklaruoti
savo
gyvenamąją
vietą
ir
kurios
gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam
asmeniui, būtų ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai.

K 14 b. Jeigu reikalaujama verslo plano, prašome užpildyti toliau pateiktą lentelę. Į išvardytus reikalavimus reikia
atsakyti Taip /Ne: jeigu atsakymas teigiamas, prašoma papildomai paaiškinti.
Nereikalaujama pateikti verslo plano. Tačiau prašymus dėl leidimo gyventi išdavimo vertinantys
pareigūnai (tiek Migracijos departamento, tiek ir migracijos tarnybų) gali paprašyti pateikti laisvos
formos aprašymą apie savo būsimą įmonę arba apklausos lapą, kuriame klausiama apie įmonės
veiklą, veiklos planą, vystymosi viziją ir pan. To gali prašyti ir Lietuvos vizų tarnybų valstybės
tarnautojai, jeigu kyla įtarimų dėl užsieniečio atvykimo tikrojo tikslo.
K 15. Jei įleidimo kriterijai atitinka, koks išduodamas pirminis dokumentas? Prašome pateikti daugiau detalių apie:
- išduodamo dokumento rūšį (pvz., trumpalaikė viza, leidimas likti, ilgalaikė viza, leidimas gyventi, kt.)
- jo galiojimo trukmę
- ar jis galioja ilgiau negu įprasti dokumentai, išduodami kitų kategorijų trečiųjų šalių piliečiams
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- ar jo galiojimas skiriasi (ir kaip) nuo jo pratęsimo.
Pagal iki 2014-11-01 galiojusį reguliavimą:


Užsienietis, ketinantis užsiimti teisėta veikla Lietuvoje, per Lietuvos vizų tarnybą pateikia prašymą ir
visus reikalingus dokumentus Migracijos departamentui, kuris vertina, ar užsienietis atitinka leidimo
laikinai gyventi išdavimo sąlygas, ir priima sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi; prašymui
nagrinėti nustatytas iki 4 mėn. terminas (nuo 2014-02-01 prašymas gali būti nagrinėjamas skubos
tvarka, t. y. iki 2 mėn.);



Kuomet priimamas sprendimas dėl leidimo laikinai išdavimo, užsienietis gali kreiptis į Lietuvos vizų
tarnybą dėl nacionalinės vienkartinės vizos išdavimo. Vizų tarnybos valstybės tarnautojas įvertina, ar
nėra atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, išvardytų Įstatymo 19 straipsnyje ir per 15 dienų
išduoda nacionalinę vienkartinę vizą;



Gavęs vizą užsienietis atvyksta į Lietuvą ir kreipiasi į migracijos tarnybą dėl leidimo laikinai gyventi
išdavimo (įforminimo), kuris trunka 10 d. d. (skubos tvarka 5 d.d.);



Laidimas laikinai gyventi galioja vienerius metus. Po metų užsienietis gali kreiptis dėl šio leidimo
pakeitimo.

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Įstatymo pakeitimams, atvykimo procedūra yra keičiama. Pagal priimtus
Įstatymo pakeitimus:


Užsienietis, kuris ketina užsiimti teisėta veikla Lietuvoje, turi kreiptis į Lietuvos vizų tarnybą dėl
nacionalinės daugkartinės vizos išdavimo (galiojančios iki 12 mėn.), kurios pagrindu jis gali atvykti ir
vykdyti įmonės veiklą Lietuvoje;



Dėl leidimo laikinai gyventi jis gali kreiptis, jeigu įmonė vykdo veiklą ne mažiau kaip 6 mėn., ir yra
tenkinamos kitos sąlygos leidimui laikinai gyventi išduoti (dėl investuotų lėšų, sukurtų darbo vietų).
Leidimas laikinai gyventi išduodamas vieneriems, o keičiamas dvejiems metams;



Užsieniečiams, kurie į įmonės kapitalą investavo 900 tūkst. litų (260 tūkst. Eurų) ir sukūrė ne mažiau
kaip 5 darbo vietas, leidimas laikinai gyventi išduodamas ir keičiamas 3 metams.

K 16. Kur ir kuri institucija / organizacija (vidaus ar užsienio) išduoda dokumentus? (pvz., diplomatinė atstovybė
trečiojoje šalyje, kitas įgaliotasis atstovas, agentūra tarpininkė, kt.).
Sprendimus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priima Migracijos departamentas.
Leidimus laikinai gyventi išduoda (įformina) migracijos tarnybos pagal užsieniečio gyvenamąją vietą Lietuvoje.
Užsienietis, gavęs Migracijos departamento sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo užsienyje, kreipiasi
į Lietuvos Respublikos vizų tarnybą dėl nacionalinės vizos. Gavęs nacionalinę vizą ir atvykęs į Lietuvos
Respubliką, užsienietis kreipiasi į migracijos tarnybą pagal gyvenamąją vietą dėl leidimo laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje įforminimo.
K 17. Prašome užpildyti toliau pateiktą lentelę apie sąlygas trečiųjų šalių piliečiams įregistruoti įmonę Jūsų
valstybėje narėje:

Lietuvoje tarp užsieniečių populiariausia įmonės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (toliau UAB) ir individuali įmonė.
Įmonių registracija Jūsų
valstybėje narėje
Nacionalinė institucija,
atsakinga už įmonės

Paaiškinimas

Lietuvoje, norint įregistruoti įmonę, reikalingus dokumentus reikia pateikti
Juridinių asmenų registrui. Juridinių asmenų registro steigėjas yra
Vyriausybė, o valdytojas – Teisingumo ministerija. Tvarkytojas – Registrų
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registravimą valstybėje narėje

Verslo rūšis (pagrindinis verslas,
dukterinė įmonė ar filialas. Prašome
paaiškinti, ar tai skaidrus ar
neskaidrus subjektas kalbant apie
mokesčius, t. y. apibrėžkite, ar
įmonių savininkas registruoja save
kaip fizinį ar kaip juridinį asmenį)

Įmonės registravimo vieta
(valstybėje narėje ar kilmės šalyje /
trečiojoje šalyje. Ar privaloma
trečiosios šalies piliečiui būti šalyje
registruojant įmonę ar tai galima
padaryti nedalyvaujant (per agentą
/ trečiąją šalį)?
Pagrindiniai reikalavimai
registruojant įmonę (kapitalas,
darbuotojai. Nurodykite, ar
reikalavimai skiriasi nuo taikomų ES
piliečiams)

centras.

Užsieniečiai, norintys gauti laikiną leidimą gyventi Lietuvoje įmonės steigimo
pagrindu, negali savęs įregistruoti kaip fizinio asmens, tačiau turi registruoti
įmonę kaip juridinį asmenį,
Užsienietis gali laisvai pasirinkti įmonės teisinę formą (pavyzdžiui, individuali
įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija ir kt.). Lietuvoje
populiariausia įmonės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB), šią
teisinę formą dažniausiai pasirenka ir užsieniečiai, steigiantys verslą
Lietuvoje. Taip pat populiarios buvo ir individualios įmonės, nes jas įsteigti
buvo paprasčiau (pvz., nereikėjo turėti 50 tūkst. litų kapitalo).

Įmonės registracijos dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registrui. Tai
galima padaryti asmeniškai, internetu (taikomi papildomi reikalavimai) arba
per įgaliotą atstovą, . T. y. užsieniečiui nėra būtina būti LR registruojant
įmonę. Tokia galimybe dažnai naudojasi užsieniečiai, kurie siekia ne vystyti
verslą Lietuvoje, bet teisėtos veiklos pagrindu gauti leidimą gyventi.

Užsieniečiai dažniausiai Lietuvoje steigia UAB, todėl toliau bus aptariami
pagrindiniai reikalavimai, taikomi šiai verslo formai.
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Turi būti parengti steigimo dokumentai:
a. Steigimo sutartis arba steigimo aktas (jeigu UAB steigia vienas
asmuo), kuriame nustatomos steigimo sąlygos
b. Įstatai, kuriuose numatomi UAB veiklos tikslai, valdymo organai,
jų kompetencija, akcininkų teisės, pareigos ir pan.
c. Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. Šiuo dokumentu
patvirtinami UAB valdymo organų nariai (valdyba arba vadovas),
tvirtinami UAB įstatai. Jei UAB steigia vienas asmuo, vietoj
protokolo surašomas steigiamasis steigėjo sprendimas. Protokolo
ir sprendimo galima nesudaryti, jei UAB valdymo organų nariai
yra nurodyti steigimo sutartyje arba steigimo akte.
2. Turi būti suformuotas įstatinis kapitalas. Lietuvoje minimalus įstatinis
kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 000 Lt. Šią sumą reikia įnešti į
įmonės banko sąskaitą.
3. Pateikti visus aukščiau išvardintus dokumentus notarui. Papildomai
reikia pateikti patalpų, kuriose registruojama UAB buveinė, savininko
sutikimą suteikti patalpas UAB buveinei.
4. Notaro patvirtintus dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų
registrui. UAB įregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dokumentų pateikimo.
UAB galima įsteigti ir internetu, jei tenkinamos visos šios sąlygos: naudojami
pavyzdiniai steigimo dokumentai; įstatinis kapitalas apmokamas tik pinigais;
patalpos, kuriose bus registruojama UAB, neareštuotos; rezervuotas UAB
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pavadinimas; UAB pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės
pavadinimo "Lietuva"; steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą.
Būtina paminėti, kad steigiant įmonę Lietuvoje nėra reikalaujama įsteigti tam
tikro darbo vietų skaičiaus. Užsieniečiams, kurie neprašo išduoti leidimo
gyventi, taikomi aukščiau išvardinti reikalavimai. Jeigu užsienietis prašo
išduoti laikiną leidimą gyventi įmonės steigimo pagrindu, jam taikomos
leidimo laikinai gyventi išdavimo sąlygos, nustatytos UTPĮ:


Iki 2014-11-01 buvo nustatyti tokie reikalavimai:
o užsieniečio turimo įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji
vertė turėjo sudaryti ne mažiau kaip 50 tūkst. litų.
o jeigu užsienietis atvyksta kaip įmonės vadovas ir savininkas,
tuomet jam buvo netaikomas 50 tūkst. litų įstatinio
kapitalo reikalavimas, o taikomos aukščiau išvardintos
bendros sąlygos dėl įmonės steigimo.



Pagal priimtus Įstatymo pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2014 m.
lapkričio 1 d., taikomi tokie reikalavimai:
o įsteigti 3 darbo vietas bei nuosavo kapitalo vertė turi sudaryti
ne mažiau kaip 100 tūkst. litų (nuo 2015-01-01 – 28
tūkst. eurų), iš kurių ne mažiau kaip 50 tūkst. litų (nuo
2015-01-01 – 14 tūkst. eurų) – užsieniečio investuotos
lėšos ar kitas turtas (išduodamas leidimas gyventi1
metams, keičiamas – 2 metams);
o įsteigti ne mažiau kaip penkias darbo vietos ir į įmonės
nuosavą kapitalą investuoti ne mažiau kaip 900 tūkstančių
litų (nuo 2015-01-01 – 260 tūkst. eurų) (leidimas laikinai
gyventi išduodamas ir keičiamas 3 metams).

Ar Jūsų valstybė narė taiko
apribojimus įsileisti imigrantus
įmonių savininkus, remdamasi
veiklos rūšimi, konkrečiu
sektoriumi ar jų kilmės šalimi?

Tokie apribojimai nėra taikomi.

Kita (sveikata, kt.)

Reikia paminėti, jog praktikoje dažnai užsieniečiams įsteigti arba nusipirkti
įmonę padeda Lietuvos gyventojai arba jų valdomos įmonės. Tokios įmonės
Lietuvą pristato kaip šalį, kurioje nesudėtinga gauti laikiną leidimą gyventi,
bei padeda sutvarkyti visus steigiamos arba perperkamos įmonės
dokumentus ir pateikti dokumentus leidimui laikinai gyventi gauti.
Lietuvoje steigiant įmonę būtina nurodyti įmonės registracijos adresą, tačiau
nėra būtina, jog įmonė tuo adresu vykdytų realią veiklą bei nėra apribota,
kiek vienu adresu gali būti įregistruota įmonių. Susidaro tokia situacija, jog
Lietuvos įmonės, tarpininkaujančios užsieniečiams steigiant/perkant įmones,
vienu adresu užregistruoja daug užsieniečių įmonių, tačiau nurodytas
adresas išvis nėra tinkamas įmonės veiklai vykdyti (pavyzdžiui, garažas). Tai
tik patvirtina tendenciją, jog įmonės buvo įsigytos siekiant gauti leidimą
laikinai gyventi ir taip įgyti teisę judėti Šengeno erdvėje.

K 18. Prašome nurodyti kriterijus, kurie yra privalomi, norint jog dokumento, išduoto imigrantui įmonės savininkui,
galiojimas būtų pratęsiamas. Nurodykite išduoto dokumento rūšį ir jo galiojimo trukmę
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Pratęsimo kriterijai

Paaiškinimas

Kokius reikalavimus, susijusius su
tikslu likti (verslo), reikia įvykdyti,
kad būtų pailgintas / pratęstas
pradinio leidimo būti / ilgalaikės
vizos / leidimo gyventi laikas?

Leidimui laikinai gyventi pakeisti turi būti tenkinami įstatyme nustatyti
reikalavimai užsieniečiui ir įmonei.
Pagal aprašą užsienietis, pageidaujantis pakeisti leidimą laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje teisėtos veiklos pagrindu, turi pateikti jo įmonės
vykdomą veiklą patvirtinančius dokumentus:


ūkinę komercinę veiklą patvirtinančią (-ias) sutartį (-is),



metinę pelno mokesčio deklaraciją,



patalpų nuomos sutartį ar pan.

Jeigu yra įtarimų, kad užsieniečio atvykimo tikslas yra gauti leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, o ne užsiimti teisėta veikla
(užsienietis pokalbio su migracijos padalinio darbuotoju metu negali
atsakyti į klausimus, susijusius su įregistruotos įmonės veikla, iš įmonės
veiklos negauna pajamų ir pan.), tai yra pagrindas pareikalauti pateikti
veiklos aprašymą ir papildomus dokumentus, patvirtinančius įregistruotos
įmonės realią veiklą:


buhalterinės apskaitos dokumentus,



mokesčių mokėjimą
dokumentus,



ūkinių operacijų vykdymą patvirtinančius dokumentus ir pan.

į

valstybės

biudžetą

patvirtinančius

Priimti Įstatymo pakeitimai, kurie įsigaliojo 2014 m. lapkričio 1 d., įvedė
„fiktyvios įmonės“ sąvoką ir pavedė poįstatyminiu aktu nustatyti
kriterijus, pagal kuriuos vertinama, ar įmonė nėra fiktyvi. Leidimo laikinai
gyventi išdavimo ir keitimo metu taip pat turi būti vertinama, ar
užsieniečio įsteigta įmonė realiai vykdo veiklą ir nėra fiktyvi.
Ar reikalaujama, kad įmonė vykdytų
veiklą leidimo pratęsimo metu?
Jei „taip“, pagal kokius rodiklius tai
vertinama? (Apyvartos apimtis,
sumokėti mokesčiai, įdarbintų darbuotojų
skaičius, imigrantų investuotojų ir jų
investicijų atitikimas, kt.)

Kas vertina šią informaciją?

Ar yra su laiku susijusių reikalavimų,
kada pradėti verslą, sumokėti

Taip. Pagal aprašą turi būti pateikti įmonės vykdomą veiklą patvirtinantys
dokumentai (ūkinę – komercinę veiklą patvirtinanti (-čios) sutartis (ys) ar kiti dokumentai, metinė pelno mokesčio deklaracija, patalpų
nuomos sutartis ir pan.). Jeigu Migracijos departamentui kyla įtarimų,
jog užsieniečio tikslas yra tik gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, o
ne vykdyti teisėtą ūkinę-komercinę veiklą, Migracijos departamentas
gali įpareigoti atitinkamą migracijos tarnybą po 6-7 mėn., kai
užsienietis įformins leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, patikrinti, ar
įmonė vykdo deklaruotą veiklą. Taip pat Migracijos departamentas
kreipiasi į atitinkamas institucijas (Valstybinę mokesčių inspekciją,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kt.) siekiant nustatyti,
ar įsteigta įmonė teikė mokesčių deklaracijas ir mokėjo mokesčius.
Visą surinktą informaciją vertina Migracijos departamentas. Kaip ir minėta
anksčiau, kilus neaiškumų ar klausimų, rašomi paklausimai valstybinei
mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai,
Muitinės departamentui, Valstybinei darbo inspekcijai su tikslu
išsiaiškinti ir gauti papildomos informacijos dėl konkrečios įmonės
veiklos.
Specialių reikalavimų užsieniečių įsteigtoms įmonėms nėra. Galioja bendri
įmonėms taikomi reikalavimai (laiku sumokėti mokesčius, pateikti
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mokesčius, įdarbinti darbuotojus, kad
būtų pratęstas dokumento
galiojimas?

finansines deklaracijas atitinkamoms institucijoms ir pan.).

A 1.5 skyrius. Kiti verslininkai: nacionalinės politikos apžvalga (ne daugiau kaip 1
puslapis)
Šiame skyriuje nagrinėjamos kitų trečiųjų šalių piliečių, kurie vyksta į ES verslo reikalais („kiti
verslininkai“), įleidimo sąlygos. Šios kategorijos apima (bet neapsiriboja) laikiną trečiųjų šalių piliečių įleidimą
pagal tarptautinius prekybos susitarimus (t. y. pagal šešias 4 režimo kategorijas, nurodytas ES laisvosios prekybos
susitarimuose, išvardytuose 2 priede). Kiti verslininkai gali būti įleidžiami arba su trumpalaikėmis, arba su
ilgalaikėmis vizomis. Prašome nurodyti, ar šios kategorijos apibrėžtos nacionalinės teisės aktuose valstybėje
narėje. Prašome paaiškinti, ar šiems asmenims numatyta konkreti politika (programos, projektai), ar jie įleidžiami
ir registruojami pagal jų administravimo praktiką ir / ar atskirai nuo patenkančiųjų skirtingais migracijos būdais.
Prašome pateikti informacijos apie esamus įleidimo kriterijus, įskaitant buvimo trukmę, kokias nors kitas specialias
sąlygas ir renkamus duomenis.
Įstatyme nenumatyta atskira imigracijos schema, skirta pagal tarptautinius prekybos susitarimus
atvykstantiems trečiųjų šalių piliečiams. Pagal Įstatymo 144 straipsnį Lietuvos tarptautinių sutarčių
nuostatos turi pirmenybę prieš Įstatymo nuostatas. Taigi trečiųjų šalių piliečiai, atitinkantys
reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, gali atvykti į Lietuvą,
remdamiesi tiesiogiai tarptautinėmis sutartimis, kurių šalimi yra Lietuva. Pagal Leidimų dirbti
užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarko aprašo2 (toliau – SADM įsakymas), 9.1 ir 9.2 punktus tokie
usieniečiai yra atleisti nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti. Šiame įsakyme minėtos kategorijos
apibrėžtos taip:
 užsieniečiai, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką tvarkyti reikalų, susijusių su derybomis dėl
sutarties sudarymo ir su šios sutarties vykdymu, personalo mokymu, komerciniu įsisteigimu,
įrangos įdiegimu ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui per metus;
 užsieniečiai, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką ne ilgiau kaip 3 metams dirbti užsienio
valstybės įmonės atstovybėje, filiale ar įmonėje, kuri priklauso tai pačiai įmonių grupei,
įsteigtoje (įsteigtame) Lietuvos Respublikoje, kaip vadovai arba kaip specialistai, jeigu iki
atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos jie ne mažiau kaip pastaruosius vienus metus dirbo toje
užsienio valstybės įmonėje, jų dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos būtinai reikia
Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės, atstovybės ar filialo veiklai.
Kad įteisintų savo buvimą Lietuvoje, šie užsieniečiai turi gauti arba vizą, arba leidimą gyventi Lietuvos
Respublikoje. Dokumentai jiems išduodami bendra tvarka.
Nacionalinė daugakartinė viza tokiems užsieniečiams gali būti išduodama iki 1 metų, pagal Įstatymo
17 straipsnio 4 dalį, kaip užsieniečiams, kurių atvykimo į Lietuvą tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvoje.
Jeigu tokiems trečiųjų šalių piliečiams Lietuvoje reikėtų būti ilgiau kaip 1 metus, jie galėtų kreiptis dėl
leidimo laikinai gyventi išdavimo tuo pagrindu, kad jie atleisti nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti
(Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Leidimas laikinai gyventi jiems būtų išduotas laikotarpiui,
kurį jie ketina dirbti Lietuvoje, bet ne ilgiau nei 2 metams. Įstatyme neaptarta situacija, ar konkrečiai
tokie užsieniečiai galėtų kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi keitimo, tačiau, vadovaujantis teisės
analogija, galima daryti išvadą, kad leidimas laikinai gyventi jiems būtų keičiamas tokiais pačiais
pagrindais kaip kitiems užsieniečiams.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuva į savo nacionalinę teisę direktyvos 2014/66/ES dar neperkėlė.

2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-133 (su vėliausiais
pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu
Nr. A1-519).
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K 19. Kaip šios kategorijos (išvardytos 2 priede) apibrėžiamos nacionalinės teisės aktuose Jūsų valstybėje narėje?
Kitų verslininkų
kategorijos
Verslininkai, atvykę įkūrimo
tikslais

Apibrėžimai
Užsieniečiai, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką tvarkyti reikalų, susijusių su komerciniu
įsisteigimu, ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui per metus (SADM įsakymas)

Bendrovės viduje perkeliami
asmenys3

Užsieniečiai, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką ne ilgiau kaip 3 metams dirbti užsienio
valstybės įmonės atstovybėje, filiale ar įmonėje, kuri priklauso tai pačiai įmonių grupei,
įsteigtoje (įsteigtame) Lietuvos Respublikoje, kaip vadovai arba kaip specialistai, jeigu
iki atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos jie ne mažiau kaip pastaruosius vienus metus
dirbo toje užsienio valstybės įmonėje, jų dalykinių žinių ar aukštos profesinės
kvalifikacijos būtinai reikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės, atstovybės ar filialo
veiklai (SADM įsakymas)

Verslo pardavėjai

Užsieniečiai, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką tvarkyti reikalų, susijusių su
derybomis dėl sutarties sudarymo ir su šios sutarties vykdymu, ne ilgesniam kaip 3
mėnesių laikotarpiui per metus (SADM įsakymas)

Nepriklausomi specialistai

Ši kategorija neapibrėžta. Tokių trečiųjų šalių piliečių prašymai išduoti nacionalinę
daugkartinę vizą būtų nagrinėjami individualiai, bendra tvarka.

Paslaugų teikėjai pagal
sutartį

Ši kategorija neapibrėžta. Tokių trečiųjų šalių piliečių prašymai išduoti nacionalinę
daugkartinę vizą būtų nagrinėjami individualiai, bendra tvarka.

Aukštąjį išsilavinimą turintys
praktikantai

Ši kategorija neapibrėžta. Tokių trečiųjų šalių piliečių prašymai išduoti nacionalinę
daugkartinę vizą būtų nagrinėjami individualiai, bendra tvarka.

Kiti (apibūdinkite)

Netaikoma

K 20. Ar Jūsų valstybė narė taiko konkrečią politiką (programas, projektus) kitiems verslininkams, kaip apibrėžta
studijoje? Prašome užpildyti aktualius skyrius.
Kitiems verslininkams konkreti politika netaikoma.
K 21. Atsižvelgdami į konkrečią politiką (programą, projektą), išvardytą ankstesniame klausime, nurodykite, kuris
asmuo(-ys) ir institucija(-os) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strategiją, susijusią su kitais verslininkais? Jei yra
daugiau dalyvių, kaip jie derina veiklą? Ar yra oficialus įgaliojimas – pvz., veiksmų planas, reguliuojantis jų
dalyvavimą? Kuris asmuo / institucija atsakinga už tokios tvarkos propagavimą užsienyje?
Netaikoma

1.6 skyrius. Nacionalinė politika kitų verslininkų atžvilgiu: atvykimas (įleidimo
kriterijai) ir gyvenimas (pratęsimas) (ne daugiau kaip 3 puslapiai)

Bendrovės viduje perkeliamų asmenų atveju nurodykite, ar dabartiniai teisės aktai ir apibrėžimai juose skiriasi nuo
Direktyvos 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų asmenų.
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1.6 skyriuje apžvelgiami įleidimo kriterijai, kuriuos valstybės narės taiko kitų verslo kategorijų atstovams,
atvykstantiems į jos teritoriją iš trečiųjų šalių.
K 22. Kokie yra kitų verslininkų Jūsų valstybėje narėje priėmimo kriterijai? Prašome atsakyti užpildant toliau
pateiktą lentelę, paskutiniame stulpelyje pateikite naudingą informaciją apie kokius nors reikalaujamus išankstinius
vertinimus prieš įleidžiant (darbo rinkos testas, minimalus įsidarbinimo laikas, įsipareigojimas grįžti po laikino
buvimo, minimalus išsilavinimas / profesiniai įgūdžiai, kalbos mokėjimas, kvalifikacija / sertifikatai, patekimo į
rinką kvotos, amžiaus reikalavimas, draudimo reikalavimas, kt.)
Kitų verslininkų
kategorijos

Ar šios
kategorijos
pripažintos /
patvirtintos Jūsų
sistemose
(skirtingais
pavadinimais)?
(Taip / Ne)

Jeigu „taip“,
kokiais
pavadinimais
jos
įregistruotos
Jūsų
sistemose?

Konkretaus
apibrėžimo
nėra

Kokia
maksimali jų
buvimo
trukmė?

3 mėn. per
metus

Koks
dokumentas
išduodamas,
įleidžiant
verslininką?

Ar yra įleidimo
kriterijų (baigtinis)
sąrašas? Jei „taip“,
nurodykite
kriterijus.

Nacionalinė
daugkartinė
viza

Ne. Taikomi bendri
reikalavimai vizai
išduoti ir
reikalavimas pagrįsti
šį konkretų
atvykimo pagrindą.

Verslininkai,
atvykę įkūrimo
tikslais

Taip (SADM
įsakyme)

Bendrovės viduje
perkeliami
asmenys

Taip (SADM
įsakyme)

Konkretaus
apibrėžimo
nėra

Ne ilgiau nei 3
metams.

Nacionalinė
daugkartinė
viza arba
leidimas
laikinai
gyventi

Ne

Verslo pardavėjai

Taip (SADM
įsakyme)

Konkretaus
apibrėžimo
nėra

3 mėn. per
metus

Nacionalinė
daugkartinė
viza

Ne.

Nepriklausomi
specialistai

Ne

-

Pagal Lietuvos
tarptautin
es sutartis

Nacionalinė
daugkartinė
viza

Ne

Paslaugų teikėjai
pagal sutartį

Ne

-

Pagal Lietuvos
tarptautin
es sutartis

Nacionalinė
daugkartinė
viza

Ne

Aukštąjį
išsilavinimą
turintys
praktikantai

Ne

-

Pagal Lietuvos
tarptautin
es sutartis

Nacionalinė
daugkartinė
viza

Ne

Kiti (išvardykite)
K 23. Prašome pateikti informacijos apie kriterijus, kuriuos reikia atitikti, kad kitų kategorijų verslininkams išduotas
dokumentas būtų pratęstas. Prašome nurodyti išduoto dokumento rūšį ir jo galiojimo trukmę.
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Kitų verslininkų
kategorijos

Kokie reikalavimai, susiję su tikslu likti (verslo tikslais), turi būti įvykdyti, kad
būtų pailgintas / pratęstas išduoto pirminio dokumento galiojimas?

Verslininkai, atvykę
įkūrimo tikslais

Nacionalinės daugkartinės vizos pratęsimas negalimas, nes ši viza išduodama visam
atvykimo laikui, bet ne ilgiau nei 1 metams.

Bendrovės viduje
perkeliami asmenys

Jeigu trečiosios šalies pilietis iš pradžių atvyko su nacionaline daugkartine viza, nesibaigus
vizos galiojimui jis gali kreiptis į migracijos tarnybą dėl leidimo laikinai gyventi
išdavimo pagal Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Kad gautų leidimą laikinai
gyventi, jis turi atitikti bendrus leidimo išdavimo pagrindus ir pagrįsti konkretų savo
atvykimo tikslą.
Jeigu trečiosios šalies pilietis iškart kreipėsi dėl leidimo laikinai gyventi, prieš baigiantis šio
leidimo gyventi galiojimui jis turi kreiptis dėl leidimo gyventi pakeitimo tuo pačiu
pagrindu.

Verslo pardavėjai

Nacionalinės daugkartinės vizos pratęsimas negalimas, nes ši viza išduodama visam
atvykimo laikui, bet ne ilgiau nei 1 metams.

Nepriklausomi
specialistai

Nacionalinės daugkartinės vizos pratęsimas negalimas, nes ši viza išduodama visam
atvykimo laikui, bet ne ilgiau nei 1 metams.

Paslaugų teikėjai pagal
sutartį

Nacionalinės daugkartinės vizos pratęsimas negalimas, nes ši viza išduodama visam
atvykimo laikui, bet ne ilgiau nei 1 metams.

Aukštąjį išsilavinimą
turintys praktikantai

Nacionalinės daugkartinės vizos pratęsimas negalimas, nes ši viza išduodama visam
atvykimo laikui, bet ne ilgiau nei 1 metams.

Kiti (išvardykite)

Netaikoma

2 skyrius: priemonės užkirsti kelią netinkamam naudojimui / piktnaudžiavimui verslo
tikslais kaip imigracijos kanalu
Šiame skyriuje apžvelgiamos priemonės, kurių valstybės narės imasi, kad stebėtų, nustatytų bei užkirstų kelią
imigrantų investuotojų, imigrantų įmonių savininkų ir kitų verslininkų piktnaudžiavimui šiuo imigracijos
kanalu bei ištirtų, kaip šie mechanizmai veikia. Prašome apibūdinti susijusias procedūras ir suteikti informacijos
apie problemas nustatant, stebint ir užkertant kelią netinkamam naudojimuisi, taip pat pažymėti skirtumus tarp
kategorijų (jei šios procedūros skirtingos). Šiame skyriuje taip pat nagrinėjami išduotų dokumentų panaikinimo
kriterijai.
K 24. Pateikite šią informaciją, atsižvelgdami į prevenciją ir imigrantų investuotojų, imigrantų įmonių savininkų ir
kitų verslininkų piktnaudžiavimo šiuo imigracijos kanalu faktų nustatymą atvykimo ir gyvenimo etapuose. Prašome
pateikti netinkamo naudojimo ir piktnaudžiavimo sąvokas pagal šalies teisės aktus ir kur galima, nurodyti
skirtumus.
Klausimas

Ar Jūsų šalies teisės
aktuose pateikiami
netinkamo
naudojimo ir / ar
piktnaudžiavimo
apibrėžimai?

Imigrantai
investuotojai

Netaikoma

Įmonių savininkai

Iki 2014-11-01 galiojusioje įstatymo redakcijoje nebuvo
pateikta nei netinkamo naudojimo, nei piktnaudžiavimo
apibrėžimų. Buvo nustatyta, kad:
Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui panaikinamas, jeigu
nustatoma, kad įmonė, įstaiga ar organizacija, kurios
savininkas ar bendraturtis yra užsienietis, nevykdo
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Kiti
verslininkai

Tokių
apibrėžim
ų
nėra,
tačiau
pagal

Jei „taip“, ar jie
skiriasi?
Apibūdinkite.
Jei „ne,“ kaip jie
apibrėžti praktikoje?

deklaruotos veiklos ir (ar) užsieniečio buvimas Lietuvos
Respublikoje nėra būtinas siekiant įmonės, įstaigos,
organizacijos tikslų bei vykdant veiklą (Įstatymo 50 str. 1
d. 7 p.).
Užsieniečiui yra atsisakoma išduoti leidimą laikinai gyventi, jį
pakeisti arba leidimas laikinai gyventi yra panaikinamas,
jeigu duomenys, kuriuos jis pateikė norėdamas gauti
leidimą gyventi, neatitinka tikrovės (50 str. 1 d. 2 p., 35
str. 1 d. 2 p.).
Dažniausiai leidimas laikinai gyventi būdavo neišduodamas,
nepratęsiamas arba panaikinamas, remiantis aukščiau
nurodytomis įstatymo nuostatomis. Vis dėl to reikia
paminėti, kad praktinis šių nuostatų įgyvendinimas buvo
komplikuotas, nes nebuvo nustatytos tvarkos, kuria
vadovaudamosi
užsieniečių
kontrolę
vykdančios
institucijos galėtų konstatuoti, kad užsienietis, gavęs
minėtu pagrindu leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, realios
veiklos nevykdo. Taip pat nėra aišku, kokiais kriterijais
vadovaujantis užsieniečio buvimas turėtų būti vertinamas
kaip būtinas siekiant įmonės tikslų ir vykdant veiklą. Dėl
to teismų praktika nepalanki institucijų sprendimams
naikinti deklaruotos veiklos nevykdančių užsieniečių
leidimus gyventi.

Įstatymo pakeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2014 m.
lapkričio 1 d., apibrėžia fiktyvią įmonę:
Fiktyvi įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruotas
privatusis juridinis asmuo, kuris buvo įsteigtas ar įsigytas
siekiant ne vykdyti šio juridinio asmens steigimo
dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, o
užsieniečiui – šio juridinio asmens dalyviui, kaip jis
apibrėžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
vadovui, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo nariui –
gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (2 str. 6 d.).
Taip pat nurodoma, jog išduodant ar keičiant leidimą laikinai
gyventi užsieniečiui, turi būti įvertinama, ar nėra rimto
pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas,
kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra
užsienietis, yra fiktyvi. Vertinimas bus atliekamas
remiantis vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka (45 str.
5 d.).
Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui panaikinamas, jeigu
nustatoma, kad įmonė yra fiktyvi, kad įmonė ar užsienietis
nebeatitinka įstatyme nustatytų reikalavimų (50 str. 1 d.
7 p.).
Užsieniečiui yra atsisakoma išduoti leidimą laikinai gyventi, jį
pakeisti arba leidimas laikinai gyventi yra panaikinamas,
jeigu duomenys, kuriuos jis pateikė norėdamas gauti
leidimą gyventi, neatitinka tikrovės arba yra rimtas
pagrindas manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas,
valdybos ar stebėtojų tarybos narys yra užsienietis, yra
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Įstatymo
19
straipsnio
10
punktą
galima
atsisakyti
išduoti
nacionalin
ę
vizą,
jeigu yra
rimtas
pagrindas
manyti,
kad gali
kilti
užsienieči
o
nelegalios
migracijo
s grėsmė.
Dėl
tos
pačios
priežastie
s galima
atisakyti
išduoti ir
leidimą
laikinai
gyventi
(Įstatymo
35
straipsnio
1
dalies
12
punktas)

fiktyvi (50 str. 1 d. 2 p., 35 str. 1 d. 2 p.).
Be to, pagal Įstatymo 19 str. 10 p. galima atsisakyti išduoti
nacionalinę vizą, jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad
gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė. Dėl tos
pačios priežasties galima atisakyti išduoti ir leidimą
laikinai gyventi (Įstatymo 35 str. 1 d. 12 p.)

Kokių specialių
priemonių valstybės
narės imasi stebėti,
nustatyti ir užkirsti
kelią netinkamam
naudojimui /
piktnaudžiavimui
įleidimo etape?
(papildomai prie
kriterijų, kuriuos turi
atitikti, kaip nurodyta
1.2 skyriuje)

Kai yra įtarimų, kad užsieniečio atvykimo gyventi į Lietuvos
Respubliką tikslas yra gauti leidimą laikinai gyventi
Lietuvoje, o ne užsiimti teisėta veikla, tai vizų tarnybų
valstybės tarnautojai gali atlikti šiuos veiksmus:


vykdyti konsultacijas su Migracijos departamentu,
kuri yra centrinė institucija dėl Šengeno ir
nacionalinių vizų išdavimo. Tuomet Migracijos
departamentas atitinkamai konsultuojasi su Valstybės
saugumo departamentu ir Valstybės sienos apsaugos
tarnyba.



papildomai apklausti užsienietį bei pateikti užpildyti
apklausos lapus.

Apklausos lape yra detaliai klausiama apie įmonės steigimą,
gyvenamąją vietą Lietuvoje, ketinamą vykdyti veiklą ir
kt.:


kodėl užsienietis planuoja užsiimti verslu Lietuvoje, o
ne kitoje valstybėje; ar yra susipažinęs su verslo
sąlygomis Lietuvoje;



kokią konkrečią veiklą įmonė ketina vykdyti; ar turi
reikiamus leidimus veiklai vykdyti (jeigu taikoma);



ar užsienietis gali pateikti verslo planą/ įmonės
vystymo viziją;



ar užsienietis turi patirties/įgūdžių planuojam verslui
vykdyti;



ar užsienietis moka užsienio kalbą, kuria galėtų
susikalbėti Lietuvoje;



iš kokių lėšų ketina gyventi Lietuvoje, kokį darbo
užmokestį gauti (jeigu yra įdarbinimas įmonėje) ir ar
jo pakaks pragyventi Lietuvoje;

Jeigu užsienietis apklausos metu nesugeba atsakyti į
pateiktus klausimus bei paaiškinti apie ketinimus vykdyti
veiklą Lietuvoje, tai rodo, jog užsienietis neketina
Lietuvoje realiai užsimti ūkine-komercine veikla Lietuvoje,
t.y. prašydamas vizos neteisingai nurodo kelionės tikslą.
Tokios aplinkybės gali sukelti rimtų įtarimų, kad tikrieji
užsieniečio kelionės tikslai gali būti visai kitokie nei
oficialiai deklaruoti ir dėl ko galėtų kilti nelegalios
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Tokia pati
prakti
ka.

migracijos rizika.
Iki

2014-11-01 įstatyme nebuvo numatytas pagrindas
atsisakyti išduoti užsieniečiui leidimą gyventi, jeigu yra
rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio
nelegalios migracijos grėsmė. Todėl tam tikrais atvejais
Migracijos departamentui, kuris nagrinėja pateiktus
dokumentus ir vertina visų aplinkybių visumą, kilus
pagrįstų abejonių dėl užsieniečio atvykimo tikslo, tačiau
užsieniečiui tenkinant visus Įstatymo reikalavimus,
būdavo priimamas teigiamas sprendimas dėl leidimo
laikinai gyventi išdavimo. Vizų tarnybai užsieniečiui
neišdavus nacionalinės vizos (esant pagrindui manyti, kad
yra užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė), neretai toks
sprendimas buvo apskundžiamas teismui, kadangi
užsieniečiui atrodo, kad sprendimas išduoti leidimą laikinai
gyventi yra svaresnis ir atsisakymas išduoti nacionalinę
vizą nepagrįstai suvaržo jo teises ir teisėtus lūkesčius.

Įstatymo pakeitimais, kurie įsigaliojo 2014-11-01, nustatyta,
kad leidimą gyventi išduoti ar pakeisti užsieniečiui
atsisakoma, jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad gali
kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė arba yra
rimtas pagrindas manyti, kad įmonė, kurios dalyvis,
vadovas, valdybos ar stebėtojų tarybos narys yra
užsienietis, yra fiktyvi.
T. p. nustatyta pareiga išduodant leidimą laikinai gyventi
teisėtos veiklos pagrindu ar jį keičiant vertinti , ar įmonė
nėra fiktyvi (45 str. 5 d.). Nustatytas pagrindas išduotą
leidimą laikinai gyventi panaikinti, jeigu nustatoma, kad
įmonė įsteigta tik siekiant gauti leidimą gyventi (žr. 50 str.
1 d. 7 p.).
Kas atsako už
stebėjimą, ar
imigrantai įmonių
savininkai ir
imigrantai
investuotojai laikosi
reikalavimų ir kokios
konkrečios jų
pareigos?
(darbo inspekcija,
darbo birža, mokesčių
inspekcijos, Vidaus
reikalų ministerija,
migracijos tarnybos)

Migracijos departamentas, kilus įtarimų ar gavus informacijos
apie įmonę, paveda migracijos tarnyboms atlikti
užsieniečio įmonės patikrinimą vietoje. Jeigu įtarimų kyla
išduodant leidimą laikinai gyventi pirmą kartą, po 6-7
mėn. migarcijos tarnybai pavedama atlikti patikrinimą dėl
įmonės veiklos ir užsieniečio buvimo ir darbo. Toks
pavedimas atliekamas pirmo leidimo laikinai gyventi
galiojimo laikotarpiu iki naujo prašymo pakeisti leidimą
laikinai gyventi pateikimo. Migracijos tarnybos atlieka
įmonių ir užsieniečių pagal gyvenamąją vietą patikrinimus,
surašo
patikrinimų
išvadas
ir
teikia
Migracijos
departamentui sprendimui priimti. Valstybinė darbo
inspekcija – tikrina ar nėra darbo pažeidimų užsieniečių
įsteigtose įmonėse. Valstybinė mokesčių inspekcija atlieka
operatyvius patikrinimus dėl įsteigtų įmonių vykdomos
veiklos.

Ar šalyje egzistuoja
perdavimo kitai
institucijai
procedūros (ar jų
atitikmenys) (Taip /
Ne)
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Tokia pati
prakti
ka.

Jei „taip“, kaip
suinteresuotos
institucijos dalijasi
informacija?

Ar yra pareiga
pranešti apie
netinkamo
naudojimo/
piktnaudžiavimo
atvejus, nustatytus
kitos institucijos
(migracijos tarnybų,
policijos, mokesčių
inspekcijų, kt.)

Kaip dažnai
atliekama kontrolė?

Taip.
Migracijos departamentas iš kompetentingų Lietuvos
institucijų gauna susijusią su užsieniečių įsteigtų įmonių
veikla rašytinę informaciją – iš Valstybinės mokesčių
inspekcijos,
Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
valdybos, Muitinės departamento, Valstybinės darbo
inspekcijos.

Taip.
Migracijos tarnybos, nustačiusios veiksnių, dėl kurių atsiranda
pagrindas manyti, kad įmonė įsteigta fiktyvi ar nevykdo
veiklos, turi atlikti patikrinimą ir pareigą pateikti
atitinkamus dokumntus dėl leidimo naikinimo Migracijos
departamentui.

Jeigu Migracijos departamentui kyla įtarimų, kad užsieniečio
tikslas yra tik gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, o ne
vykdyti teisėtą ūkinę-komercinę veiklą, Migracijos
departamentas gali įpareigoti atitinkamą migracijos
tarnybą po 6-7 mėn., kai užsienietis įformins leidimą
laikinai gyventi Lietuvoje, patikrinti, ar įmonė vykdo
deklaruotą veiklą.
Esant Migracijos sdepartamento užklausai, patikras vietoje
gali vykdyti ir Valstybinė darbo inspekcija.

Kokie yra
pagrindiniai
sektoriai, kuriuose
įvyksta netinkamas
naudojimas /
piktnaudžiavimas?
(nekilnojamojo turto,
kapitalo perkėlimo,
nacionalinių fondų /
obligacijų, verslo
investicijų, kt.)
Prašome nurodyti tris
pagrindinius
Jei netinkamas
naudojimas /
piktnaudžiavimas
aptinkamas, kokios
bausmės skiriamos
trečiosios šalies
piliečiui (panaikinama
ilgalaikė viza / leidimas
gyventi, kokių nors kitų

Jeigu
užsienietis
įsteigia
individualią
įmonę,
tuomet
piktnaudžiavimai dažniausiai pasitaiko šiuose sektoriuose:


autotransporto priemonių prekyba;



maisto produktų prekyba;



kosmetikos ir kt. prekių prekyba.

Nenustaty
ta

Jeigu užsienietis įsteigia uždarąją akcinę bendrovę, kurių
savininkais ir vadovais tampa vienos šeimos nariai,
tuomet piktnaudžiavimai dažniausiai pasitaiko tose
įmonėse, kurių veikla susijusi su paslaugų teikimu,
prekyba.
Jeigu nustatoma, kad užsienietis nevykdo deklaruotos veiklos
ir (ar) užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje nėra
būtinas siekiant įmonės tikslų bei vykdant veiklą arba
užsienietis pateikia tikrovės neatitinkančius duomenis,
tuomet leidimas laikinai gyventi Migracijos departamento
sprendimu yra panaikinamas (pagal iki 2014-11-01
galiojusią įstatymo redakciją).
Migracijos departamento sprendimas gali būti skundžiamas
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Toks
pat
reglam
entavi
ams

teisių / lengvatų
netekimas, steigimo
liudijimo praradimas,
teismo procesas,
baudos, sprendimas
išsiųsti, verslo /
pajamų konfiskavimas,
kt.)

apygardos
administraciniam
teismui.
Apygardos
administracinio
teismo
sprendimas
gali
būti
apskundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui. Šio teismo sprendimas yra galutinis ir
neskundžiamas.
Teisės aktais nebuvo nustatyta kriterijų, kuriais remiantis būtų
galima tvirtinti, jog užsieniečio įmonė yra fiktyvi, todėl
neretai
užsieniečiai
tokį
Migracijos
departamento
sprendimą
apskundžia
apygardos
administraciniam
teismui. Teismas vertina, ar Migracijos departamentas
veikė aktyviai ir tyrimą atliko nuosekliai, t.y. ar Migracijos
departamento priimtas spredimas yra teisėtas ir pagrįstas.
2014-11-01 įsigaliojo
Įstatymo pakeitimai, kurie aiškiai
apibrėžia, kas yra fiktyvi įmonė, ir įtvirtina pagrindą
vidaus reikalų ministrui įsakymu nustatyti kriterijams,
kuriais vadovaujantis vertinama ar įmonė fiktyvi, t. y.
užsieniečio įsteigta ar įsigyta tik siekiant gauti leidimą
gyventi, bet ne užsiimti teisėta veikla Lietuvoje.
Nustačius, kad įmonė yra fiktyvi, leidimas laikinai gyventi
nebus išduodamas arba keičiamas ar bus panaikinamas.

Dėl kokių kitų
aplinkybių ilgalaikė
viza / leidimas
gyventi gali būti
panaikintas /
nepratęstas?

Pagal Įstatymo 50 straipsnį, (redakcija iki 2014-11-01) Tokie
leidimas laikinai gyventi galėjo būti panaikintas šiais
patys
pagrindais:
pagrin
dai
1. leidimas gautas apgaulės būdu
2. paaiškėja, kad yra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje
nustatyti pagrindai;
[...]
7. nustatoma, kad įmonė, įstaiga ar organizacija, kurios
savininkas ar bendraturtis yra užsienietis, nevykdo
deklaruotos veiklos ir (ar) užsieniečio buvimas
Lietuvos Respublikoje nėra būtinas siekiant įmonės,
įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą;
[..]
13. užsienietis išvyksta gyventi arba gyvena užsienio
valstybėje ilgiau negu 6 mėnesius;
14. užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje kelia
grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių
sveikatai;
15. užsienietis per nustatytą laiką pakartotinai neįvykdė

Įstatymo
36
įsipareigojimų.

straipsnio

1

dalyje

numatytų

Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje (iki 2014-11-01 galiojusi
redakcija) buvo numatyta, kad išduoti ar pakeisti leidimą
gyventi užsieniečiui atsisakoma, jeigu:
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1. jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje
valstybės saugumui, viešajai tvarkai
sveikatai;

gali grėsti
ar žmonių

2. duomenys, kuriuos jis pateikė norėdamas gauti leidimą
gyventi, neatitinka tikrovės arba buvo pateikti
neteisėtai įgyti ar suklastoti dokumentai, arba yra
rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi
santuoka, fiktyvi registruota partnerystė arba fiktyvus
įvaikinimas;
3. dėl jo kita Šengeno valstybė į centrinę Šengeno
informacinę sistemą yra įtraukusi įspėjimą dėl
neįsileidimo ir nėra pagrindo išduoti leidimą gyventi
dėl
humanitarinių
priežasčių
ar
tarptautinių
įsipareigojimų arba jis yra įtrauktas į užsieniečių,
kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką,
nacionalinį sąrašą;
[..]
5. neturi pakankamai lėšų ir (ar) negauna reguliarių
pajamų,
kurių
pakanka
pragyventi
Lietuvos
Respublikoje.
6. jis neturi gyvenamosios patalpos Lietuvos Respublikoje
nuosavybės teise ar nesinaudoja gyvenamąja patalpa
nuomos ar panaudos pagrindais arba nepateikia
įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto fizinio ar juridinio
asmens įsipareigojimo suteikti jam gyvenamąją patalpą
leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu;
7. neturi galiojančio sveikatos draudimą patvirtinančio
dokumento;
8. yra rimtas pagrindas manyti, kad jis yra padaręs
nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą arba
vykdė genocidą, kaip jie apibrėžiami Lietuvos
Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba
kituose tarptautinės teisės šaltiniuose;

Įstatymo pakeitimais, kurie įsigaliojo 2014 m. lapkričio 1 d.,
pakeistos (-i) šios (-ie) aukščiau nurodytų straipsnių
dalys/punktai:


50 straipsnio 7 dalis: „nustatoma, kad įmonė, kurios
dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros
organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi, kad įmonė ar
užsienietis neatitinka šio Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies
1 punkte nustatytų reikalavimų arba kad užsienietis
nebėra įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar
priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu
sudaryti sandorius, arba jam nuosavybės teise
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nebepriklauso akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės
bendrovės akcijos, kurių nominalioji vertė sudaro 1/3
šios bendrovės įstatinio kapitalo“;


35 straipsnio 1 dalies 2 punktas: „duomenys, kuriuos
jis pateikė norėdamas gauti leidimą gyventi, neatitinka
tikrovės arba buvo pateikti neteisėtai įgyti ar suklastoti
dokumentai, arba yra rimtas pagrindas manyti, kad
sudaryta
fiktyvi
santuoka,
fiktyvi
registruota
partnerystė, fiktyvus įvaikinimas arba kad įmonė,
kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar
priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi;



35 straipsnio 1 dalies 6 punktas: „jis neturi tinkamos
gyvenamosios patalpos, atitinkančios vienam asmeniui
tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą, Lietuvos
Respublikoje nuosavybės teise ar nesinaudoja tokia
gyvenamąja patalpa nuomos ar panaudos pagrindais
arba nepateikia teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto
fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimo suteikti jam
tinkamą gyvenamąją patalpą, atitinkančią vienam
asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą,
leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu“;

Taip pat 35 straipsnio 1 dalis papildyta šiais punktais:


13. jis turi didesnę negu vieno bazinės socialinės
išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžetui,
savivaldybių
biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius
administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos,
ar
Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus
atvejus, kai užsieniečiui mokesčių, delspinigių, baudų
mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių,
baudų
vyksta
mokestinis
ginčas),
nevykdo
įsipareigojimų muitinei arba yra nesumokėjęs Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skirtos baudos
(baudų), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis
(didesnė) negu vienas bazinės socialinės išmokos
dydis



14. yra rimtas pagrindas manyti, kad
užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

gali

kilti

K 25 a. Ar yra kokių nors Jūsų valstybėje narėje taikomų priemonių stebėti, fiksuoti ir užkirsti kelią netinkamam
naudojimui / piktnaudžiavimui bei problemoms / iššūkiams (trūksta priemonių, kryžminės analizės stoka, prieiga
prie duomenų, kt.) spręsti, efektyvumo įrodymų?
Ne
K 25 b. Jei „taip“, nurodykite, su kuriomis verslininkų kategorijomis tie įrodymai susiję (investuotojais, įmonių
savininkais, kitais verslininkais), apibendrinkite pagrindines išvadas ir įtraukite nuorodą prie šaltinių savo
nacionalinės ataskaitos priede.
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Netaikoma.

3 skyrius. Politikos įleisti trečiųjų šalių piliečius verslo tikslais vertinimas,
iššūkiai ir kliūtys
Šiame skyriuje siekiama ištirti politikos įleisti imigrantus investuotojus (3.1 skyrius), įmonių savininkus (3.2
skyrius) ir kitus verslininkus (3.3 skyrius) poveikį valstybių narių ekonomikai / visuomenei. Toliau pateikti
klausimai būtent ir skirti išsiaiškinti, kaip tokia politika (programos ar projektai) buvo įvertinta ir kokie pasiekti
rezultatai.

3.1 skyrius. Imigrantai investuotojai (ne daugiau kaip 1,5 puslapio)
K 26 a. Ar yra kokių nors vertinimų ir tyrimų Jūsų valstybėje narėje dėl nacionalinės politikos efektyvumo
pritraukiant imigrantus investuotojus?
Taip / ne
K 26 b. Jei „taip“, prašome apibendrinti pagrindinius faktus ir įtraukti vertinimo ar tyrimo nuorodą prie šaltinių Jūsų
nacionalinės ataskaitos priede.
Jei „ne“, prašome pateikti kokius nors kitus įrodymus / indikatorius, kurie gali būti prieinami Jūsų valstybėje narėje
šiuo atžvilgiu (žiniasklaidos pranešimai, diskusijos žiniasklaidoje, ekspertų vertinimas, kt.).
K 27 a. Ar yra kokių nors vertinimų ir tyrimų Jūsų valstybėje narėje dėl nacionalinės politikos efektyvumo
pritraukiant imigrantus investuotojus, kad prisidėtų prie šalies ekonomikos augimo ir / ar konkuruotų su didesniais
ūkiais, ir ar buvo sukurti specialūs rodikliai?
Taip / ne
K 27 b. Jei „taip“, prašome apibendrinti pagrindinius faktus ir įtraukti vertinimo ar tyrimo nuorodą prie šaltinių Jūsų
nacionalinės ataskaitos priede.
Jei „ne“, prašome pateikti kokius nors kitus įrodymus / indikatorius, kurie gali būti prieinami Jūsų valstybėje narėje
šiuo atžvilgiu (žiniasklaidos pranešimai, diskusijos žiniasklaidoje, ekspertų vertinimas, kt.).
K 28 a. Ar yra kokių nors vertinimų ir tyrimų Jūsų valstybėje narėje dėl nacionalinės politikos efektyvumo
pritraukiant imigrantus investuotojus dėl kitų socialinių problemų (užimtumo, aprūpinimo būstu, diskriminacijos,
kt.) ir ar buvo sukurti specialūs rodikliai?
Taip / ne
K 28 b. Jei „taip“, prašome apibendrinti pagrindinius faktus ir įtraukti vertinimo ar tyrimo nuorodą prie šaltinių Jūsų
nacionalinės ataskaitos priede.
Jei „ne“, prašome pateikti kokius nors kitus įrodymus / indikatorius, kurie gali būti prieinami Jūsų valstybėje narėje
šiuo atžvilgiu (žiniasklaidos pranešimai, diskusijos žiniasklaidoje, ekspertų vertinimas, kt.).
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K 29. Kokių yra įrodymų (politikos dokumentai, politikos diskursai, nušvietimas žiniasklaidoje, NVO kampanijos,
teismų praktikos pavyzdžiai, kt.), kad imigrantai investuotojai traktuojami kaip piktnaudžiaujantys šalies
migracijos taisyklėmis Jūsų valstybėje narėje?
Vidaus reikalų ministerijos, inicijavusios Įstatymo pakeitimus, tikslas buvo pažaboti užsieniečius, kurie per
fiktyvų verslą siekia leidimų gyventi Lietuvoje. Teisininkų vertinimu, priimti Įstatymo pakeitimai, nors turėtų
padėti spręsti fiktyvių įmonių problemą, tačiau taip pat apsunkins galimybes užsieniečiams pradėti smulkų
verslą Lietuvoje. Pasak kai kurių teisininkų, reikalavimas įdarbinti būtent tris darbuotojus gali sudaryti didelių
sunkumų verslą pradedantiems užsieniečiams. Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje Valdybos pirmininko
teigimu, šie įstatymo pakeitimai sukurs barjerų ir apribos naujų smulkių Amerikos ir kitų šalių kapitalo įmonių
steigimą ir verslo plėtrą.

3.2 skyrius. Įmonių savininkai (ne daugiau kaip 1,5 puslapio)
K 30 a. Ar yra kokių nors vertinimų ir tyrimų Jūsų valstybėje narėje dėl nacionalinės strategijos efektyvumo
pritraukiant imigrantus įmonių savininkus?
Taip / ne
K 30 b. Jei „taip“, prašome apibendrinti pagrindinius faktus ir įtraukti vertinimo ar tyrimo nuorodą prie šaltinių Jūsų
nacionalinės ataskaitos priede.
Jei „ne“, prašome pateikti kokius nors kitus įrodymus / indikatorius, kurie gali būti prieinami Jūsų valstybėje narėje
šiuo atžvilgiu (žiniasklaidos pranešimai, diskusijos žiniasklaidoje, ekspertų vertinimas, kt.).
Leidimų laikinai gyventi, išduodamų teisėtos veiklos pagrindu, skaičius Lietuvoje per pastaruosiu metus
ženkliai augo nuo 1200 leidimų laikinai gyventi 2009 metais iki 4200 leidimų laikinai gyventi 2013 metais.
Tikėtina, kad dalis leidimų laikinai gyventi buvo išduoda užsieniečiams, kurių pagrindinis tavykimo tikslas buvo
ne verslo vystymas ar darbas įmonėje, bet siekis gauti leidimą laikinai gyventi ir išvykti į kitas ES valstybes.
K 31 a. Ar yra kokių nors vertinimų ir tyrimų Jūsų valstybėje narėje dėl nacionalinės strategijos efektyvumo
pritraukiant imigrantus įmonių savininkus, kad prisidėtų prie šalies ekonomikos augimo ir / ar konkuruojant su
didesniais ūkiais, ir ar buvo sukurti specialūs rodikliai?
Ne, tokių vertinimų nėra.

K 31 b. Jei „taip“, prašome apibendrinti pagrindinius faktus ir įtraukti vertinimo ar tyrimo nuorodą prie šaltinių Jūsų
nacionalinės ataskaitos priede.
Jei „ne“, prašome pateikti kokius nors kitus įrodymus / indikatorius, kurie gali būti prieinami Jūsų valstybėje narėje
šiuo atžvilgiu (žiniasklaidos pranešimai, diskusijos žiniasklaidoje, ekspertų vertinimas, kt.).
Netaikoma.
K 32 a. Ar yra kokių nors vertinimų ir tyrimų Jūsų valstybėje narėje dėl nacionalinės strategijos efektyvumo
pritraukiant įmonių savininkus dėl kitų socialinių problemų (darbuotojų socialinio saugumo, diskriminacijos, kt.) ir
ar buvo sukurti specialūs rodikliai?
Ne, tokių vertinimų nėra.
K 32 b. Jei „taip“, prašome apibendrinti pagrindinius faktus ir įtraukti vertinimo ar tyrimo nuorodą prie šaltinių Jūsų
nacionalinės ataskaitos priede.
Jei „ne“, prašome pateikti kokius nors kitus įrodymus / indikatorius, kurie gali būti prieinami Jūsų valstybėje narėje
šiuo atžvilgiu (žiniasklaidos pranešimai, diskusijos žiniasklaidoje, ekspertų vertinimas, kt.).
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Netaikoma.
K 33. Kokių yra įrodymų (politikos dokumentai, politiniai diskursai, nušvietimas žiniasklaidoje, NVO kampanijos,
teismų praktikos pavyzdžiai, kt.), kad imigrantai įmonių savininkai traktuojami kaip piktnaudžiaujantys šalies
migracijos taisyklėmis Jūsų valstybėje narėje?
Vidaus reikalų ministerija ruošdama Įstatymo pataisas konsultavosi su kitomis institucijomis, surinko
duomenis apie piktnaudžiavimą teisėtos veiklos atvykimo kanalu ir nustatė, kad:


Daugėja užsieniečių, kurie deklaruoja ketinimą užsiimti teisėta veikla (verslu), tačiau siekia ne realiai
vykdyti veiklą, o gauti leidimą laikinai gyventi ir juo pasinaudoti, kad patektų į kitas Šengeno
valstybes;



Užsieniečiai įmonių savininkai deklaruoja gyvenamąją vietą tam netinkamose patalpose arba po
keliolika vienoje patalpoje;



Yra atvejų, kuomet užsieniečiai įmonių savininkai yra nesumokėję nustatymų mokesčių ar baudų.

Todėl kyla nelegalios migracijos į Lietuvą ir kitas Šengeno nares pavojus.

3.3 skyrius. Kiti verslininkai (ne daugiau kaip 1,5 puslapio)
K 34 a. Ar yra kokių nors vertinimų ir tyrimų Jūsų valstybėje narėje dėl nacionalinės strategijos efektyvumo
pritraukiant kitus verslininkus?
ne
K 34 b. Jei „taip“, prašome apibendrinti pagrindinius faktus ir įtraukti vertinimo ar tyrimo nuorodą prie šaltinių Jūsų
nacionalinės ataskaitos priede.
Jei „ne“, prašome pateikti kokius nors kitus įrodymus / indikatorius, kurie gali būti prieinami Jūsų valstybėje narėje
šiuo atžvilgiu (žiniasklaidos pranešimai, diskusijos žiniasklaidoje, ekspertų vertinimas, kt.).
Ši verslininkų kategorija nėra reikšminga bendrame imigracijos į Lietuvą kontekste, todėl jai ypatingo dėmesio
neskiria nei politikos formuotojai, nei visuomenės ar mokslininkų bendruomenės atstovai.
K 35 a. Ar yra kokių nors vertinimų ir tyrimų Jūsų valstybėje narėje dėl nacionalinės strategijos efektyvumo
pritraukiant kitus verslininkus, kad prisidėtų prie šalies ekonomikos augimo ir / ar konkuruojant su didesniais
ūkiais, ir ar buvo sukurti specialūs rodikliai?
ne
K 35 b. Jei „taip“, prašome apibendrinti pagrindinius faktus ir įtraukti vertinimo ar tyrimo nuorodą prie šaltinių Jūsų
nacionalinės ataskaitos priede.
Jei „ne“, prašome pateikti kokius nors kitus įrodymus / indikatorius, kurie gali būti prieinami Jūsų valstybėje narėje
šiuo atžvilgiu (žiniasklaidos pranešimai, diskusijos žiniasklaidoje, ekspertų vertinimas, kt.).
Nėra.
K 36. Ar yra kokių nors įrodymų apie kitų verslininkų poveikį didesnei prekybos apimčiai, didesniam mobilumui,
didesniam matomumui ir kt. Jūsų valstybėje narėje? Prašome pagrįsti pateiktą informaciją turimais duomenimis ar
šaltiniu.
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Nėra.
K 37. Kokių yra įrodymų (politikos dokumentai, politikos diskursas, nušvietimas žiniasklaidoje, NVO kampanijos,
teismų praktikos pavyzdžiai, kt.), kad kiti verslininkai traktuojami kaip piktnaudžiaujantys šalies migracijos
taisyklėmis Jūsų valstybėje narėje?
Tokių įrodymų nėra. Tačiau taip pat nėra kilę įtarimų, kad kiti verslininkai piktnaudžiautų šalies migracijos
taisyklėmis.

3.4 skyrius. Iššūkiai ir kliūtys, įleidžiant trečiųjų šalių piliečius verslo tikslais (ne
daugiau kaip 1,5 puslapio)
Šis skyrius nagrinėja esamas problemas ir kliūtis sudarant bei įgyvendinant konkrečius strateginius tikslus, kuriais
siekiama pritraukti imigrantų investuotojų, imigrantų įmonių savininkų ir kitų verslininkų, bei tuos iššūkius, su
kuriais susiduria verslo bendruomenė. Prašome suskirstyti kliūtis įleidimo etape (tinkamumas, investicijų planas,
verslo planas, vizos gavimas, kt.) arba pagal kitas makrolygmens sritis (pvz., vizų politika, švietimas, prekyba, kt.)
Taip pat prašome pateikti išvadas ir analizę apie visas esamus tyrimus / vertinimus ar įrodymus, surinktus kitu
būdu, ir nurodyti turimus statistinius duomenis atitinkamose lentelėse 1 priede.
K 38. Kokie pagrindiniai iššūkiai, susiję su imigrantų investuotojų, imigrantų verslo savininkų ir kitų verslininkų
įleidimu Jūsų valstybėje narėje?
Kitų verslininkų
kategorijos

Iššūkiai nacionaliniams suinteresuotiems
subjektams, susijusiems su strategijos kūrimu ir
įgyvendinimu kitiems verslininkams
Jei galima, įtraukite tyrimus (atitinkamai nurodykite
šaltinį)

Iššūkiai prašytojams įleidimo
(iki atvykstant), ir gyvenimo
etapuose (pvz., reikalaujami
dokumentai, laukimo laikas,
apribojimai, kt.)
Jei įmanoma, įtraukite verslo
bendruomenės, imigrantų
bendruomenės požiūrį ir tyrimus
(atitinkamai nurodykite šaltinį)

Imigrantai
investuotojai
Imigrantai verslo
savininkai

Jau ne pirmi metai, kai užsieniečiai, siekiantys gauti
leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir šio
leidimo pagalba patekti į Šengeno erdvę, steigia
fiktyvias įmones arba tokias įmones perka iš kitų
asmenų. Sukuriamas įvaizdis, jog užsienietis dirba ir
gauna darbo užmokestį, nors iš tikrųjų įmonė jokios
veiklos nevykdo, mokesčių valstybei nemoka ir
užsieniečio net nėra Lietuvoje. Paprastai tokie
užsieniečiai, gavę leidimą laikinai gyventi teisėtos
veiklos pagrindu, išvyksta iš Lietuvos į kitas Šengeno
valstybes, o įmonė yra perparduodama kitam
užsieniečiui, siekiančiam taip pat gauti leidimą laikinai
gyventi.
Piktnaudžiavimą patvirtina šie požymiai:
 įmones registruoja, parduoda tie patys Lietuvos
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Sugriežtintos
procedūros
gali
apsunkinti smulkių užsieniečių
įmonių savininkų situaciją. Nors
įstatymas
ir
numato
pereinamąjį laikotarpį, tačiau,
tikėtina, kad ne visi ir realia
veikla užsiimantys užsieniečiai
įmonių savininkai galės tenkinti
3 darbo vietų reikalavimą.

gyventojai ar jų atstovaujamos įmonės;
 sudaromos identiškos akcijų pirkimo – pardavimo
sutartys, sutartys dėl buhalterinės apskaitos
tvarkymo,
 užsieniečiai, kurie nesiekia realiai užsiimti teisėta
veikla Lietuvos Respublikoje, dažniausiai yra be
tinkamo
profesinio
pasirengimo
ir/arba
profesinės patirties kilmės valstybėje verslo
srityje, pokalbių metu paaiškėja prastas užsienio
kalbos mokėjimas, nesugebėjimas atsakyti į
klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikoje
įregistruota įmone (nežino, kas įsteigė įmonę, iš
ko nusipirko įmonės akcijas ir už kokią sumą,
taip pat nežino įmonės įstatinio kapitalo dydžio,
akcijų kiekio, jų nominalios vertės ir adreso,
kuriuo registruota įmonė, ir pan.) ir pristatyti
verslo vystymo Lietuvoje pobūdį, apimtį ir
trukmę;
 užsienietis, kuris gavo leidimą laikinai gyventi
teisėtos veiklos pagrindu, nėra įdarbinamas jo
valdomoje įmonėje;
 nevykdoma
jokia
užsieniečio
įmonės
veikla
(nepasirašytos
ūkinės-komercinės
veiklos
sutartys su verslo partneriais Lietuvoje ar
užsienio valstybėse, neturi prekių pirkimą ir
pardavimą patvirtinančių dokumentų ar pan.),
nemokami Lietuvos Respublikos teisės aktais
nustatyti mokesčiai;
 kai kurios užsieniečių įmonės neturi nei faktinės
buveinės, nei tinkamų veiklai vykdyti patalpų.
įmonės registruojamos tais pačiais adresais.
Lietuvos teisės aktai nedraudžia steigti įmones
tuo adresu, kuriuo yra įsteigta ir kitų įmonių, ir
neįpareigoja įmonių vykdyti veiklą nurodytu
adresu;
 užsieniečių valdomų įmonių veikla yra tik minimali,
neprisidedanti prie Lietuvos ekonomikos augimo
(tokių įmonių gautų per metus pajamų suma yra
mažesnė negu 10 000 Lt, iš vykdomos teisėtos
veiklos negaunama pelno arba jų veikla būna
nuostolinga, neinvestuojama į verslo plėtrą);
 užsieniečiai, kurie gavo leidimus laikinai gyventi
teisėtos veiklos pagrindu, gyvena ne iš pajamų,
gaunamų iš teisėtos veiklos, o iš kitų pajamų
šaltinių, nesusijusių su teisėta veikla Lietuvos
Respublikoje;
 kai įmonė steigiama per tarpininkus Lietuvoje.
Šiomis pakankamai pelningomis paslaugomis ypač
naudojasi kai kurių Azijos ir Afrikos valstybių piliečiai,
kurių pagrindinis atvykimo į Lietuvos Respubliką
tikslas yra gauti pirmą leidimą laikinai gyventi
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teisėtos veiklos pagrindu, o po to išvykti gyventi į kitą
Šengeno valstybę.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir turimą patirtį
leidimų gyventi išdavimo procedūros srityje, buvo
priimti Įstatymo pakeitimai, kurie įsigaliojo š. m.
lapkričio 1 d., siekiant veiksmingesnės nelegalios
migracijos kontrolės ir palankesnių sąlygų tikriems
užsienio investuotojams.
Verslininkai, atvykę
įkūrimo tikslais

Ši ir kitos žemiau išvardytos kategorijos nelegalios
migracijos ar kitokių iššūkių nekelia.

Šiai ir kitoms žemiau išvardytoms
kategorijoms valdžios
institucijos neskiria ypatingo
dėmesio, todėl viešuosiuose
informacijos šaltiniuose
(interneto svetainėse) trūksta
informacijos apie šių kategorijų
užsieniečių imigracijos
procedūras ir jiems
priklausančias lengvatas.

Bendrovės viduje
perkeliami asmenys

Nėra praktikos

Nėra praktikos

Verslo pardavėjai

Nėra praktikos

Nėra praktikos

Nepriklausomi
specialistai

-

-

Paslaugų teikėjai
pagal sutartį

-

-

Aukštąjį išsilavinimą
turintys praktikantai

-

-

Kiti (išvardykite)

-

-

A 4 skyrius. Geroji patirtis ir išmoktos pamokos (ne daugiau kaip 2
puslapiai)
Šioje apibendrinamojoje ataskaitoje bus pažymėta bet kokia geroji patirtis tų valstybių narių, kurios sėkmingai
pritraukė imigrantų investuotojų, imigrantų įmonių savininkų ir kitų verslininkų, palengvino jų atvykimą. Šis
skyrius taip pat įvertins šios patirties mastą (teigiamą), kalbant apie trečiųjų šalių piliečių indėlį į šalies ekonomiką
ir jų skatinimą veikti kitose valstybėse narėse, taip pat kokios yra stebėsenos priemonės aptikti neteisingą
naudojimąsi / piktnaudžiavimą šiais migracijos kanalais.
Į šį skyrių taip pat bus įtraukta patirtis, įgyta praktiškai įgyvendinant konkrečias politikos kryptis, programas ar
projektus tikslinių kategorijų trečiųjų šalių piliečiams: prie išmoktų pamokų taip pat galima įtraukti ir vertinimą,
susijusį su konkrečių politikos krypčių, programų ar projektų rezultatais – ar tokių buvo tikėtasi, ar / ir jos buvo
netyčinės (teigiamos ir neigiamos) (pav., vadinamoji investicijų programa palengvino pasiturinčių trečiųjų šalių
piliečių įleidimą šalies ekonomikai nekilnojamojo turto sektoriuje pakelti. Tačiau nors priimti trečiosios šalies
piliečiai ir investavo savo pinigus, bet daug patalpų liko tuščios dėl išpūstų rinkos kainų).
Jei turite konkrečių gerosios patirties pavyzdžių, kuriuos norėtumėte akcentuoti, nurodykite juos toliau:
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-

5 skyrius. Išvados (ne daugiau kaip 2 puslapiai)
Apibendrinamojoje ataskaitoje bus nurodyti pagrindiniai tyrimo duomenys, svarbiausios pastabos ir pateiktos
išvados atitinkamiems politikos formuotojams nacionaliniu ir ES lygiu bei nustatytos strateginės gairės tolesniems
veiksmams.
Konkrečias išvadas valstybės narės turės įtraukti į į pagrindinės faktinės informacijos skyrių, kad būtų išvengta
dubliavimosi.
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1 priedas
Valstybių narių pateikti statistiniai duomenys bus naudojami apibendrinamojoje ataskaitoje, atsižvelgiant į šiame priede nurodytus duomenis.
1 lentelė: Statistiniai duomenys apie imigrantus investuotojus ir imigrantus įmonių savininkus
Rodikliai

2009

2010

2011

2012

2013

Šaltinis / daugiau
informacijos

Statistiniai duomenys apie imigrantus investuotojus4
Prašymų išduoti vizą skaičius (nacionalinės vizos (D)
Išduotų vizų skaičius (nacionalinės vizos (D)
Atsisakytų išduoti vizų skaičius (nacionalinės vizos (D)
Prašymų išduoti leidimą gyventi skaičius
Išduotų leidimų gyventi skaičius
Atsisakytų išduoti / panaikintų leidimų gyventi skaičius
Vidutinis imigrantų investuotojų, gavusių leidimą gyventi (ir nacionalinę vizą (D),
amžius
Statistiniai duomenys apie imigrantus įmonių savininkus5
Prašymų išduoti vizą skaičius (nacionalinės vizos (D)
Išduotų vizų skaičius (nacionalinės vizos (D)
Atsisakytų išduoti vizų skaičius (nacionalinės vizos (D)
Prašymų išduoti leidimą gyventi skaičius

Išduotų leidimų gyventi skaičius
Atsisakytų išduoti / panaikintų leidimų gyventi skaičius

411(informacija
nuo 09.01
d.)
1215

1480

2213

3517

4670

Užsieniečių
registras

1346

1859

2814

4179

1(informacija
nuo 09.01
d.)

286

519

566

959

Gyventojų
registras
Užsieniečių
registras

40-45

40-45

40-45

40-45

40-45

Leidimų gyventi, rodančių statuso pakeitimą į verslo savininko, skaičius (nurodant,
jei įmanoma, iš kurios kategorijos – pav., studentas, šeimos narys, asmuo,
kuriam suteiktas prieglobstis, kt.)
Vidutinis imigrantų verslo savininkų amžius

Gyventojų
registras

Statistiniai duomenys apie kitus verslininkus pagal 2 priedą (ES 4 režimo kategorijos) ir kiti verslininkai, pripažįstami valstybėse narėse

Airijos ir Jungtinės Karalystės atveju statistiniai duomenys yra apie vizas imigrantams investuotojams, tačiau prašome nurodyti susijusios vizos kategorijos
pavadinimą.
5
Airijos ir Jungtinė Karalystės atveju statistiniai duomenys yra apie vizas verslo savininkams, tačiau prašome nurodyti susijusios vizos kategorijos pavadinimą.
4
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Trečių šalių piliečių, įleistų vadovaujantis ES 4 režimo kategorijomis ar joms
atitinkančiomis, nurodytomis K 22, skaičius. Jeigu turimi duomenys gali būti
suskirstyti pagal 2 priede nurodytas kategorijas, pateikite juos į atskirą lentelę.
Prašymų išduoti vizą skaičius (nacionalinės vizos (D)
Išduotų vizų skaičius (nacionalinės vizos (D)
Atsisakytų išduoti vizų skaičius (nacionalinės vizos (D)
Prašymų išduoti vizą skaičius (Šengeno vizos)
Išduotų vizų skaičius (Šengeno vizos)
Atsisakytų išduoti vizų skaičius (Šengeno vizos)

2 lentelė: laiko vidurkis, reikalingas pagal kiekvieną iš išvardytų rodiklių
Toliau pateikta lentelė nėra skirta išsamiai ir tiksliai nurodyti vidutinę reikalingo laiko trukmę – tai daugiau apytikslės nuorodos. Tuo atveju,
jei turite konkrečių statistinių duomenų, prašome juos pateikti atskirai.
- Prašome pažymėdami „X“ nurodyti (apytiksliai) vidutinį laiko tarpą, reikalingą pagal kiekvieną iš rodiklių.
Vidutinė tikėtina laiko trukmė
Vidutinis tikėtinas laikas tarp paraiškos pateikimo ir galutinio sprendimo
išduoti vizą imigrantui investuotojui (nacionalinė viza (D)
Vidutinis tikėtinas laikas tarp paraiškos pateikimo ir galutinio sprendimo
išduoti vizą imigrantui verslo savininkui (nacionalinė viza (D)
Vidutinis tikėtinas laikas užregistruoti verslą (nuo paraiškos pateikimo iki
įkūrimo)
Jei įmanoma pakeisti statusą: vidutinis tikėtinas laikas trečiųjų šalių
piliečiams, jau esantiems valstybėje narėje, pakeisti savo statusą į
imigranto investuotojo (kuomet užsienietis buvo atvykęs šeimos
susijungimo, studijų, prieglobsčio ir kt. pagrindais)
Jei įmanoma pakeisti statusą: vidutinis tikėtinas laikas trečiųjų šalių
piliečiams, jau esantiems valstybėje narėje, pakeisti savo statusą į
imigranto verslo savininko (kuomet užsienietis buvo atvykęs šeimos
susijungimo, studijų, prieglobsčio ir kt. pagrindais)

Po kelių
dienų

-

Nuo kelių
dienų iki
savaitės

-

Iki dviejų
savaičių

Iki mėnesio

Ilgiau kaip
mėnesį

-

-

-

X
X
Skubos
tvarka

Bendra
tvarka

Skubos
tvarka

Bendra
tvarka

Prašome nurodyti, jeigu yra prieinami statistiniai duomenys apie įmones, įsteigtas imigrantų verslininkų ir verslininkų, atvykusių įsisteigimo
tikslais: (pvz., bendras įmonių, įsteigtų trečiųjų šalių piliečių skaičius, imigrantų investuotojų ir verslo savininkų tiesiogiai sukurtų darbo vietų
skaičius, tebeveikiančių / likviduotų įmonių skaičius, įmonių skaičius pagal dydį (1, 2–10, 11–19, 20–49, 50 + darbuotojų). Jei įmanoma,
nurodykite, ar duomenys susiję su naujai atvykusiais verslo savininkais ar jie apima ir trečiųjų šalių piliečius, jau gyvenančius valstybėje narėje.
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- Prašome nurodyti, jei turite statistinių duomenų apie imigrantų investicijų ar verslo ekonominį poveikį (pvz., imigrantų investicijų dalis
tarp visų metinių nacionalinių investicijų, trečiųjų šalių piliečių investicijų pagrindu sukurtų darbo vietų skaičius, imigrantų verslo savininkų ir
investuotojų mokesčių indėlis į nacionalinių pajamų sistemą, geresni ekonominiai ryšiai / padidėjusios prekybos apimtys su tam tikromis
trečiosiomis šalimis, kaip imigrantų verslo savininkų ir investuotojų veiklos rezultatas).

2 priedas
1 lentelė. Laikinas fizinių asmenų judėjimas pagal tarptautinius prekybos susitarimus – ES 4 režimo kategorijos
Kategorija

Kriterijai

Buvimo trukmė

Verslininkai,
atvykę įkūrimo
tikslais

Fiziniai asmenys
- užimantys aukštesnes pareigas, kurie:
- atsakingi už įmonės įsteigimą,
- neteikia ir nesiūlo paslaugų ir neužsiima jokia kita ekonomine veikla, nei reikalaujama įsisteigimo
tikslais,
- negauna atlyginimo iš šaltinio, kuris yra priimančiojoje šalyje.

Iki 90 dienų per bet

Bendrovės
viduje
perkeliami
asmenys6

Fiziniai asmenys, kurie:
- buvo įdarbinti juridinio asmens arba yra buvę partneriais ne trumpiau kaip vienus metus,
- yra laikinai perkeliami į įmonę, priimantįjį subjektą, kuris gali būti juridinio asmens dukterinė
bendrovė, filialas arba pagrindinė įmonė kitos sutarties šalies teritorijoje,
- priklauso vienai iš šių kategorijų:
1. Vadovai:
Asmenys, užimantys aukštesnes pareigas, kurių pagrindinė užduotis vadovauti priimančiajam
subjektui ir kurių darbą paprastai prižiūri arba jiems nurodymus duoda įmonės direktoriai ar jiems
lygiaverčiai asmenys; ši pozicija apima:
- vadovavimą priimančiajam subjektui arba jo departamentui ar padaliniui,
- kitų priežiūros, profesinį ar vadybos darbą dirbančių darbuotojų priežiūrą ir kontrolę,
- turimus įgaliojimus rekomenduoti įdarbinti, atleisti arba atlikti kitus veiksmus su personalu;
2. Specialistai:
Asmenys, dirbantys juridiniame asmenyje, kurie turi specialių žinių, svarbių priimančiojo subjekto
veiklai, metodams ar valdymui. Vertinant tokias žinias, atsižvelgiama ne tik į specialias žinias,
reikalingas priimančiajam subjektui, bet ir į tai, ar asmuo turi aukšto lygio kvalifikaciją, įskaitant

Iki 3 metų

6

Apibrėžimas pagal Direktyvą 2014/66/ES
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kurį dvylikos mėnesių
laikotarpį

pakankamą profesinę patirtį, susijusią su darbo pobūdžiu arba veiklos rūšimi, reikalaujančia
specifinių techninių žinių, įskaitant galimą priklausymą akredituotai profesinei organizacijai.
Aukštąjį
išsilavinimą
turintys
stažuotojai/
praktikantai7

Fiziniai asmenys, turintys universitetinį išsilavinimą, kurie yra perkeliami į įmonę svečioje šalyje
karjeros tikslais arba dar įgauti žinių, susijusių su verslo technologijomis ar metodais, ir jiems
perkėlimo metu mokamas atlygis.

Iki 1 metų

Verslo
pardavėjai

Fiziniai asmenys, kurie:
- yra vienos sutarties šalies tiekiamų paslaugų ar prekių atstovai,
- nori patekti į kitos sutarties šalies teritoriją ir joje kurį laiką likti derybų dėl paslaugų ar prekių
pardavimo arba sutarties sudarymo dėl paslaugų ar prekių pardavimo tikslais,
- neužsiima tiesioginiu pardavimu plačiajai visuomenei,
- negauna atlyginimo iš šaltinio priimančiojoje šalyje,
- nėra jų įgalioti atstovai.

Iki 90 dienų per bet

Paslaugų
tiekėjai pagal

Fiziniai asmenys, kurie:

Bendras laikotarpis ne
ilgesnis kaip 6
mėnesiai arba,
Liuksemburgo atveju,
25 savaitės bet
kuriuo dvylikos
mėnesių laikotarpiu
arba sutarties
galiojimo laikotarpiu,
jei jis yra trumpesnis

sutartį

- pasamdyti juridinio asmens vienoje iš sutarties šalių, kuris nėra įdarbinimo agentūra ir neteikia
personalo paslaugų bei neveikia per tokią agentūrą, nėra įsteigtas kitos sutarties šalies teritorijoje ir
yra sudaręs bona fide sutartį tiekti paslaugas galutiniam vartotojui pastarojoje sutarties šalyje,
reikalaujant, kad būtų įkurta laikinoji jo darbuotojų bazė toje šalyje, siekiant įvykdyti sutartį teikti
paslaugas,
- turi užsiimti paslaugų teikimu laikinai, kaip pasamdyti juridinio asmens, kuris sudarė paslaugų
teikimo sutartį ne ilgesniam kaip dvylikos mėnesių laikotarpiu,
- turi siūlyti šias paslaugas kaip pasamdyti juridinio asmens, teikiančio paslaugas bent vienerius
metus iki paraiškos atvykti į kitą sutarties šalį pateikimo,
- paraiškos pateikimo patekti į kitą sutarties šalį dieną privalo turėti bent trejų metų profesinę patirtį
tos veiklos sektoriuje, kuris yra sutarties objektas,
- privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba kvalifikaciją, patvirtinančią atitinkamą žinių
lygį,
- privalo turėti profesinę kvalifikaciją, jei tai yra būtina, siekiant vykdyti veiklą pagal įstatymus,
reglamentus ir teisinius reikalavimus tos sutarties šalies, kurioje teikiama paslauga,
- negauna atlyginimo už paslaugų teikimą kitos sutarties šalies teritorijoje, išskyrus užmokestį, kurį
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Puslapis 38 iš 39

kurį dvylikos mėnesių
laikotarpį

moka fizinį asmenį pasamdęs juridinis asmuo.
Nepriklausomi
specialistai

Fiziniai asmenys, kurie:
- užsiima paslaugų teikimu,
- įregistruoti kaip savarankiškai dirbantys sutarties šalies teritorijoje ir nėra įsikūrę kitos sutarties
šalies teritorijoje,
- yra sudarę bona fide sutartį (tačiau ne per dėl įdarbinimo ir darbuotojų paieškos agentūras) teikti
paslaugas galutiniam vartotojui pastarojoje sutarties šalyje, su sąlyga laikinai būti tos šalies
teritorijoje, kad galėtų įvykdyti sutartį teikti paslaugas,
- privalo užsiimti laikinu paslaugų teikimu kaip savarankiškai dirbantys asmenys, įsikūrę sutarties
šalies teritorijoje,
- privalo sudaryti paslaugų teikimo sutartį laikotarpiui, ne ilgesniam kaip dvylika mėnesių.
- paraiškos patekti į kitą sutarties šalį pateikimo dieną privalo turėti bent šešerių metų profesinę
patirtį veiklos sektoriuje, kuris yra sutarties objektas,
- privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba kvalifikaciją, patvirtinančią atitinkamą žinių
lygį,
- privalo turėti profesinę kvalifikaciją, jei tai yra būtina, siekiant vykdyti veiklą pagal įstatymus,
reglamentus ir teisinius reikalavimus tos sutarties šalies, kurioje teikiama paslauga.

Puslapis 39 iš 39

Bendras laikotarpis ne
ilgesnis kaip 6
mėnesiai arba,
Liuksemburgo atveju,
25 savaitės bet
kuriuo dvylikos
mėnesių laikotarpiu
arba sutarties
galiojimo laikotarpiu,
jei jis yra trumpesnis

