VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Apskričių valstybinėms mokesčių
inspekcijoms

2022-07-22 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-3049

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES PAKEITIMO
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymą Nr. XIV1277 (toliau – Įstatymas).
Įstatymu pakeistas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
14013 straipsnis, kurio 1 ir 3 dalyse nurodoma, jog prieglobsčio prašytojai, kurie pateikė prašymą
suteikti prieglobstį pasienio kontrolės punktuose, kai šalyje įvesta karo padėtis, nepaprastoji
padėtis ar paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, ir užsieniečiai,
kurie neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos valstybės sieną, kai šalyje įvesta karo padėtis,
nepaprastoji padėtis ar paskelbta ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio, ir
nėra prieglobsčio prašytojai, praėjus 12 mėn. nuo jų įregistravimo MIGRIS1 dienos turi teisę
verstis individualia veikla. Šis pakeitimas įsigalioja nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d.
Įsigaliojus pakeitimams, verslo liudijimai gali būti išduodami ir / ar individuali veikla
pagal pažymą įregistruojama, užsieniečiui pateikus Migracijos departamento2 išduotą
Užsieniečio registracijos pažymėjimą3 (toliau - Pažymėjimas), kuriame nurodytas užsieniečio
vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio (toliau - ILTU)
kodas, išdavimo data bei galiojimo pabaiga ir Pažymėjimo antroje pusėje esančioje žalioje
juostoje bus įrašas „TURI TEISĘ DIRBTI“. Pridedame Migracijos departamento pateiktą
Pažymėjimo pavyzdį (vaizdą) ir rekomenduojame juo vadovautis tikrinant pateikiamų
dokumentų autentiškumą. Atkreipiame dėmesį, kad ILTU kodas nurodomas Pažymėjimo 8
eilutėje „Bylos numeris / Case number“.
Užsieniečiai, kurie nėra registruoti Mokesčių mokėtojų registre (toliau – MMR), norėdami
pradėti vykdyti individualią veiklą (pagal individualios veiklos pažymą ar su verslo liudijimu),
visų pirma turės būti įregistruojami į MMR. Todėl jie turės kreiptis į Valstybinę mokesčių
inspekciją tiesiogiai, pateikdami Pažymėjimą ir jeigu turi, užsienietį identifikuojantį dokumentą.
Kaip jau buvo minėta, teisė verstis individualia veikla atsiranda praėjus 12 mėn. nuo
užsieniečio įregistravimo MIGRIS sistemoje dienos. Teisę užsiimti individualia veikla turės tik tie
užsieniečiai, kurie:
 turės Pažymėjimą, kurio antroje pusėje esančioje žalioje juostoje bus įrašas „TURI
TEISĘ DIRBTI“;
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 bus neteisėti migrantai arba prieglobsčio prašytojai, pateikę prieglobsčio prašymus,
pasienio kontrolės punkte, kai buvo įvesta karo padėtis, nepaprastoji padėtis ar paskelbta
ekstremalioji situacija dėl masinio užsieniečių antplūdžio (toliau – neteisėti migrantai).
Verslo liudijimai turės būti išduodami ir / ar individuali veikla įregistruojama ir tuo
atveju, jeigu Pažymėjime bus įrašas, kad užsieniečio tapatybė nepatvirtinta.
Tam, kad būtų galima asmenį (užsienietį) įregistruoti į MMR, turi būti pateikiama ši
informacija: 1. Vardas, pavardė; 2. Gimimo data; 3. Identifikacinis kodas užsienio valstybėje (jei
toks yra); 4. Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. paštas, adresas); 5. ILTU kodas.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Pažymėjimą su įrašu „TURI TEISĘ DIRBTI“ gali turėti ir
prieglobsčio prašytojai, kurie nėra neteisėti migrantai. Šiems prieglobsčio prašytojams Įstatymas
nesuteikia teisės užsiimti savarankiško užimtumo veikla (žr. pakeisto Įstatymo 71 straipsnio 1
dalies 10 punktą). Iškilus neaiškumų dėl konkretaus užsieniečio teisinio statuso traktavimo
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ tikslais, įskaitant ir teisę
vykdyti individualią veiklą, rekomenduojame kreiptis konsultacijos į Migracijos departamentą
(info@migracija.gov.lt, užklausoje nurodant užsieniečio ILTU kodą).
Su individualios veiklos vykdymu (individualios veiklos įregistravimu / verslo liudijimų
išdavimu, pajamų apmokestinimu bei deklaravimu) susiję klausimai buvo paaiškinti Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2022 m. kovo 17 d. rašte Nr.
(18.18-31-1) R-1253 „Informacinis pranešimas dėl verslo liudijimo / individualios veiklos
įregistravimo ukrainiečiams“.
Pridedama:
1. Pažymėjimo vaizdas (1 pusė);
2. Pažymėjimo vaizdas (2 pusė).
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