Išmokos darbdaviui, pritraukusiam
darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir
mokėjimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Patvirtinimo apie įdarbinto asmens atitiktį Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio
1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 482 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytoms sąlygoms forma)
________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas arba vardas ir pavardė, gim. data, jei darbdavys yra fizinis asmuo)

PATVIRTINIMAS
APIE ĮDARBINTO ASMENS ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO
481 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 IR 2 PUNKTUOSE IR 482 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTE
NUSTATYTOMS SĄLYGOMS

PATVIRTINU, kad Prašyme skirti išmoką darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš
užsienio nurodytas įdarbintas asmuo_____________________________________________________,
(vardas, pavardė, asmens kodas)

atitinka visas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose bei
482 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas (pažymėti sąlygas, kurias atitinka - X):
1. 2022 m. ar vėlesniais yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, kaip tai nustato Lietuvos
Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnis, pagal bent vieną iš žemiau esančių
sąlygų:
1.1. yra fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra
Lietuvoje;
1.2. yra fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta
mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje;
1.3. yra 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. yra 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. yra 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 nebuvo
laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju;
3. iki darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios 5 ankstesnius kalendorinius metus nebuvo
mano, kaip Prašymą pateikusio darbdavio, ar kitos įmonės, atstovybės ar filialo, kurie priklauso
tai pačiai įmonių grupei (kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos įmonių grupių
konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme), kuriai priklausau kaip darbdavys,
darbuotojas.
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__________________________________
(Darbdavio ar jo įgalioto asmens pareigos)

__________________
(parašas)

__________________

_____________________
(vardas, pavardė)

