Atvykimo išmokos iš užsienio
pritrauktiems darbuotojams skyrimo
ir mokėjimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo skirti atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams, atitinkantiems Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, forma)
_______________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas – pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, jei pildoma ranka)

_______________________________________________________________
(tel. nr., el. pašto adresas)

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
_________________________ klientų aptarnavimo departamentui
PRAŠYMAS
SKIRTI ATVYKIMO IŠMOKĄ IŠ UŽSIENIO PRITRAUKTIEMS DARBUOTOJAMS,
ATITINKANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO 48 1 STRAIPSNIO 1
DALYJE NUSTATYTAS SĄLYGAS
20__ m. _________________ __ d.
____________
(vieta)

Prašau skirti man atvykimo išmoką iš užsienio pritrauktiems darbuotojams, atitinkantiems Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, (toliau – Išmoka) ir
pervesti ją į mano asmeninę sąskaitą:

Lietuvoje esančioje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje;
(nurodau sąskaitos numerį (20 simbolių)

arba

Užsienio valstybėje esančioje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje.
(nurodau aktualius duomenis):
tarptautinį (IBAN) sąskaitos numerį*
(iki 34 simbolių kartu su dviženkliu valstybės kodu)*
kredito ar mokėjimo įstaigos užsienyje SWIFT (BIC) kodą**
valstybės, kurioje yra sąskaita, pavadinimą**
kredito ar mokėjimo įstaigos užsienyje pavadinimą**
PATVIRTINU, kad atitinku visas Užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas
Išmokai gauti (pažymėti sąlygas, kurias atitinku - X):

2
1. 2022 m. ar vėlesniais esu laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, kaip tai nustato Lietuvos
Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnis, pagal bent vieną iš žemiau esančių
sąlygų:
1.1. esu fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra
Lietuvoje;
1.2. esu fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta
mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje;
1.3. esu fizinis asmuo, kuris mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūva ištisai arba su
pertraukomis 183 arba daugiau dienų. 183 dienų laikotarpio apskaičiavimo taisykles
nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija;
1.4. esu fizinis asmuo, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su pertraukomis 280 arba
daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių
mokestinių laikotarpių išbuvo Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau
dienų, jei šio straipsnio 3 dalyje nenustatyta kitaip. 90 ir 280 dienų laikotarpio
apskaičiavimo taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota
institucija;
1.5. esu fizinis asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ir neatitinka 1.3 ir 1.4
papunkčio kriterijų, tačiau tokiam fiziniam asmeniui atlyginimas pagal darbo sutartį arba
pagal jų esmę atitinkančias sutartis mokamas arba jo gyvenimo kitoje valstybėje išlaidos
dengiamos iš Lietuvos valstybės arba savivaldybių biudžetų.
2. prieš tapdamas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, bent 5 ankstesnius kalendorinius metus nebuvau
laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju;
3. esu su darbdaviu sudaręs neterminuotą darbo sutartį dėl darbo funkcijų atlikimo Lietuvos
Respublikos teritorijoje (nuotolinio darbo atveju – dėl darbo funkcijų atlikimo iš Lietuvos
Respublikos teritorijos), kurioje numatyta darbo funkcija pagal profesiją, įtrauktą į Aukštą
pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą
patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymu
Nr. 4-849 „Dėl aukštą Aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta
Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ (darbo sutarties kopija pridedama);
4. man gavus išmoką, nebus viršyta nereikšmingos de minimis pagalbos teikimo riba, t. y. bendra
nereikšmingos de minimis pagalbos suteikta suma pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013,
nerviršys 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų per trejų finansinių metų laikotarpį, vienam kelių
transporto sektoriuje veikiančiam de minimis pagalbos gavėjui – 100 000 (vieno šimto tūkstančių)
eurų.
PATVIRTINU, kad visa mano pateikta informacija ir duomenys yra teisingi.
ĮSIPAREIGOJU pateikti Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) jos prašomą informaciją bei papildomus dokumentus,
susijusius su Išmokos skyrimu pagal šį prašymą.
MAN ŽINOMA, kad:
- Užimtumo tarnyba turi teisę patikrinti pateiktą informaciją Lietuvos Respublikos valstybės
institucijų registruose ir informacinėse sistemose;
- nustačius, kad Išmoka buvo išmokėta pagal neteisingai įformintus ar suklastotus dokumentus
arba dėl žinomai neteisingos informacijos pateikimo arba jos nepateikimo, Išmoka Klientų aptarnavimo
departamento direktoriaus sprendimu gali būti išieškoma iš manęs ar kitų kaltų asmenų, išdavusių ar
pateikusių šiuos dokumemtus arba duomenis, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
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- asmeniui identifikuoti (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas), sprendimo dėl Išmokos
skyrimo ar neskyrimo priėmimui (atitikimas nurodytoms sąlygoms, numatytoms Užimtumo įstatymo 48 1
straipsnio 1 dalyje) Užimtumo tarnyba pateiks į ir gaus iš valstybės registrų ir informacinių sistemų,
nurodytų Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamuose Apraše ir Užimtumo tarnybos valdomos
informacinės sistemos nuostatuose numatyta tvarka;
- Prašyme nurodytus duomenis bei visą informaciją, susijusią su sprendimu skirti ar neskirti
Išmoką, Užimtumo tarnyba tvarkys 10 metų nuo Prašymo pateikimo;
- turiu teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti („teisė
būti pamirštam“) savo asmens duomenis arba apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, išskyrus
saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, taip
pat teisę į mano asmens duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens
duomenys, pateikdamas rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens
duomenų valdytojui – Užimtumo tarnybai, Geležinio Vilko g. 3A, 03131, Vilnius, juridinio asmens kodas
190766619;
- dėl galimo asmens duomenų tvarkymo pažeidimo kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę
duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, Vilnius; tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445; el. paštas
ada@ada.lt) arba į teismą teisės aktų nustatyta tvarka;
- mano duomenys gali būti teikiami kitoms, Apraše nenurodytos valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir
Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta
tvarka.
PRIDEDAMA:
1. Neterminuotos darbo sutarties kopija, _____ lapas (-ai).
2. Darbdavio pažyma dėl asmens vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio, skaičiuojant 6
mėnesių laikotarpį nuo įdarbinimo pagal neterminuotą darbo sutartį, _____ lapas (-ai).
3. Darbdavio pažyma dėl darbuotojų praeitų kalendorinių metų (prieš Prašymą pateikusio asmens
įdarbinimą) vidutinio vieno mėnesio bruto darbo užmokesčio, _____ lapas (-ai).

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________________
* Jeigu pasirinkote išmoką pervesti į asmeninę sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje, privalomai užpildomi laukai.
**Pildoma tik tuo atveju, kai pasirenkate išmokos sumą gauti į sąskaitą, kuri yra valstybėje, nepriklausančioje elektroninių mokėjimų eurais
erdvei (SEPA). SEPA apima visas Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją, San Mariną,
Monaką ir Andorą.

