Vizos išdavimo tvarkos aprašo
12 priedas
(Prašymo įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą forma)
_______________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, pridėtinės vertės mokesčio
_____________________________________________________________________
mokėtojo kodas, adresas, kontaktiniai duomenys)

Migracijos departamentui prie LR VRM
L. Sapiegos g. 1, Vilnius
mdinfo@vrm.lt
PRAŠYMAS
ĮTRAUKTI Į PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ
_________________ Nr. _______________
(data)

(registracijos numeris)

Prašau įtraukti _________________________ į Patvirtintų įmonių sąrašą.
(juridinio asmens pavadinimas)

☐ Patvirtinu, kad juridinis asmuo atitinka Vizos išdavimo tvarkos apraše nustatytus
privalomuosius įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą kriterijus:
- juridinis asmuo neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės
nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į
kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos, muitinė ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui
(išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
- juridinis asmuo vykdo įsipareigojimus muitinei ir neturi nesumokėtų baudų, kurių dydis
(suma) didesnis (didesnė) negu vienas bazinės socialinės išmokos dydis;
- juridinis asmuo nėra likviduojamas, bankrutuojantis;
- juridinis asmuo nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai
trečiųjų šalių piliečiams arba, jeigu buvo baustas, nuo dienos, kurią skirta nuobauda baigta vykdyti,
praėjo daugiau kaip vieni metai arba per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis dėl Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbo;
- per 2 metus iki prašymo įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą pateikimo dienos Migracijos
departamentas nebuvo nustatęs, kad yra rimtas pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo yra fiktyvi
įmonė pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 2 straipsnio 6 dalį;
- juridinis asmuo teikia metines pelno mokesčio, mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės
pajamų ir pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas;
- užsieniečiai, atvykę į juridinį asmenį Lietuvoje, dirba ar teikia paslaugas pagal sutartis su tuo
juridiniu asmeniu, fiziškai būdami Lietuvoje, išskyrus tolimųjų reisų vairuotojus (pagal darbo
sutartį dirbti darbo, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais);
- per pastaruosius 2 metus užsieniečiai darbo juridiniame asmenyje laikotarpiu nepažeidė
Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje, 57 straipsnio 1 ir 2 dalyje, 62 1
straipsnio 2 dalyje, 124 straipsnio 1 ir 2 dalyse jiems nustatytų įpareigojimų;
- juridinis asmuo įdarbino ne mažiau kaip 2/3 užsieniečių, dėl kurių siuntė tarpininkavimo
raštus ir vizų tarnybai, kuri išdavė nacionalinę daugkartinę vizą, pateikė pranešimą apie visus
užsieniečius, gavusius nacionalines daugkartines vizas, tačiau neatvykusius, neįdarbintus ir
atleistus, dėl kurių juridinis asmuo teikė tarpininkavimo raštą.
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Patvirtinu, kad juridinis asmuo atitinka Vizos išdavimo tvarkos apraše nustatytus papildomus
įtraukimo į sąrašą kriterijus:
(Pažymėti bent 4)

☐ Juridinis asmuo įsteigtas ir vykdo siekiančią pelno veiklą Lietuvoje ne trumpiau nei 3

metus
☐ Juridinis asmuo turi užsieniečių įdarbinimo patirties, t.y. pastaruosius 2 metus iki prašymo
įtraukti į sąrašą pateikimo dienos jame visą darbo laiką vienu metu dirba ne mažiau kaip 3
užsieniečiai, šie užsieniečiai dirba ne trumpiau nei 6 mėnesius. Užsieniečių sąrašas:
1. ___________________________;
(vardas, pavardė – rašoma kaip kelionės dokumente)

2. ___________________________;
(vardas, pavardė – rašoma kaip kelionės dokumente)

3. ___________________________.
(vardas, pavardė – rašoma kaip kelionės dokumente)

PRIDEDAMA. _______________________________
(įrodomieji dokumentai, pvz., su užsieniečiais sudarytos darbo sutartys)

☐ Juridiniame asmenyje dirba daugiau nei 10 darbuotojų ir jiems mokamas darbo

užmokestis, sumokant privalomus mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas
☐ Juridinio asmens pajamos sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų per metus
☐ Juridiniame asmenyje mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra ne

mažesnis nei paskutinis Statistikos departamento paskelbtas vidutinis mėnesinis šakos bruto darbo
užmokestis. Juridinis asmuo užsiima veikla ___________________________ srityje.
(ekonominės veiklos rūšis)

☐ Juridinio asmens kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip vieno milijono eurų sumą.

PRIDEDAMA. ______________________________
(nepriklausomo auditoriaus išvados apie atliktą investiciją)

☐ Juridinis asmuo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos įgaliota institucija Lietuvos
Respublikos investicijų įstatymo nustatyta tvarka yra sudaręs investicijų sutartį
PRIDEDAMA. ______________________________
(pridėti neprivaloma – įrodymas apie sudarytą investicijų sutartį)

☐ Juridinis asmuo tenkina visus skaidrumo kriterijus:

- viešai įsipareigoja nepažeisti su jo veikla susijusių teisės normų;
- atskleidžia savo dukterinių ir asocijuotų įmonių sąrašą. Jei tokių įmonių neturi, juridinis
asmuo turi tai nurodyti;
- skelbia savo pelno prieš apmokestinimą dydį;
- turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą atitikties sertifikatą.
☐ Juridinis asmuo, siekiantis įdarbinti užsieniečius, vykdo veiklą, kuri licencijuojama

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
PRIDEDAMA. _________________________
(licencija)

☐ Juridinio asmens vykdomai veiklai užtikrinti yra būtinas įdarbinimas darbuotojų, turinčių

profesijas, įtrauktas į Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą
(_______________________________).
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(įrašyti profesijos pogrupio kodą pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

_____________________________

(juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo pareigos)

(parašas)

___________________________
(telefono numeris, el. pašto adresas)

_______________

____________________________
(vardas (-ai) ir pavardė)

