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Dėl asmenų, kurie perkeliami dirbti į Lietuvos Respubliką iš Rusijos 
Federacijos ar Baltarusijos Respublikos  

 

Atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. kovo 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 

įsakymas Nr. 1V-218 „Dėl asmenų, kurie perkeliami dirbti į Lietuvos Respubliką iš Rusijos Federacijos 

ar Baltarusijos Respublikos“, kurio 1 punktu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 

buvo įpareigota sudaryti ir tvirtinti Rusijos Federacijoje ar Baltarusijos Respublikoje įsteigtų įmonių, 

atstovybių ar filialų, priklausančių tai pačiai įmonių grupei (kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos 

įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme), kaip ir Lietuvos Respublikoje 

įsteigta įmonė, atstovybė ar filialas (toliau – tai pačiai įmonių grupei priklausanti įmonė), darbuotojų, 

kurie dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje po 2022 m. vasario 24 d. planuojami įdarbinti į 

tai pačiai įmonių grupei priklausančią Lietuvos Respublikoje įsteigtą įmonę, ir jų šeimos narių (toliau – 

perkeliami darbuotojai ir jų šeimos nariai) sąrašą, Investors‘ Forum kilo klausimas dėl „įmonių grupės“ 

sampratos taikymo šiame kontekste. 

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tokias įmones, kaip, pavyzdžiui, Ernst & Young (toliau - EY), kuri yra 

viena iš pasaulyje pirmaujančių įmonių grupių-tinklų audito, mokesčių, sandorių ir verslo konsultacijų 

paslaugų srityje, kurios darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos ir didelę pridėtinę vertę verslui kuriantys 

darbuotojai. Dirbdami daugiau nei 150-yje pasaulio šalių jie turi daugiau kaip 700 biurų visame 

pasaulyje, taip pat ir Baltarusijos bei Rusijos Federacijos Respublikose. Integruotą EY organizacinę 

struktūrą sudaro veiklą visame pasaulyje koordinuojanti vadovybė ir atskirų regionų vadovai. Dirbdami 

kartu jie prižiūri visuotinę strategiją, prekės ženklą, verslo planavimą, investicijas ir prioritetus. EY 

pasauliniu mastu veikia kaip integruota organizacija su bendra vadovybe, infrastruktūra ir metodologija, 

tačiau dėl įvairių šalių teisinės aplinkos ir audito paslaugų licencijuojamos veiklos ypatumų bei 

nepriklausomumo reikalavimų užtikrinimo nuosavybės struktūra kiekvienoje valstybėje skiriasi. 

Nepaisant glaudaus bendradarbiavimo ir narystės pasauliniame grupės tinkle sutartinių įsipareigojimų 

tarp EY tinklo įmonių, neretai jos nėra susiję lygiai tokiais siaurais teisiniais ryšiais, taip kaip apibrėžiama 

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 1, 

8 ir 9 dalyse, t. y., kad įmonių grupę sudaro tik patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės.  

Šiandienos geopolitinė situacija nulėmė, kad, tokių įmonių kaip EY (kur, beje, EY pasaulinė vadovybė 

yra nusprendusi baigti savo tinklinės grupės įmonės veiklą: 

https://www.ey.com/en_gl/news/2022/02/ey-statement-on-ukraine), Baltarusijos ir Rusijos Federacijos 

įmonių grupių-tinklų darbuotojai, nepritariantys karui prieš Ukrainą, yra išreiškę norą pasitraukti iš šių 

valstybių ir, esant galimybei, persikelti (kai kuriais atvejais ir su šeimos nariais) siekiant dirbti biuruose 

Lietuvoje. Džiaugiamės Lietuvos noru palaikyti tokį šių žmonių norą ir padėti palengvinti tokių asmenų 

persikėlimą, ypač įvertinant jų turimą aukštą kvalifikaciją ir naudą Lietuvos verslui. Matome, kad 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai puikiai supranta ir aktyviai pasisako apie tarptautinio grupės 

tinklo įmonių ir analogiškas situacijas, - t.y. tokių darbuotojų pritraukimo tiek ekonominę, tiek politinę 
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naudą, pavyzdžiui, praeitą savaitę apie tai aiškiai pasisakė užsienio reikalų ministras Gabrielius 

Lansbergis: „Nemažai jų atvažiuoja, jie yra iš tarptautinių įmonių, kurios Lietuvoje turi arba centrinius 

biurus, arba vienas iš atšakų. Jie tiesiog sujungia savo biurus ir toliau vykdo veiklą. Jos mokės 

mokesčius Lietuvai, Lietuva už tuos mokesčius padeda Ukrainai“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį 

sakė ministras. „Tai aš manau, kad čia yra labai paprastas netgi praktinis naudos aspektas, kai mes 

ištraukiame pinigus iš Rusijos ir perduodame ginkluotės arba humanitarinės pagalbos forma 

Ukrainiečiams“, – kalbėjo jis (Žr.: https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2022/03/24/news/g-

landsbergis-rusijos-ir-baltarusijos-darbuotojai-lietuvoje-laukiami-bet-i-juos-ziurima-atsargiai-

22827643/). Tačiau atkreipiame dėmesį, kad esamas teisinis reguliavimas galimai užkirstų kelią 

siekiamam tikslui įgyvendinti. 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome taikyti platesnę „įmonių grupės“ sampratą ir sudaryti sąlygas 

glaudžiais ir įpareigojančiais santykiais, bet ne tik formaliais teisiniais patronavimo ryšiais, susijusių 

pasaulinio grupės tinklo įmonių darbuotojams (ir kai kuriais atvejais jų šeimoms), persikelti dirbti 

Lietuvos Respublikoje įsisteigusiose to paties pasaulinio grupės tinklo įmonėse. Atitinkamai lauktume 

patvirtinimo, jog tokių įmonių tinklo darbuotojai būtų įtraukiami į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos rengiamą įmonių, atstovybių ar filialų, priklausančių tai pačiai įmonių grupei, 

darbuotojų sąrašą.  

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų pagalbą sprendžiant šį ne tik ekonomiškai, bet ir politiškai 

svarbų klausimą. 

 

Pagarbiai, 

Rūta Skyrienė 

Vykdomoji direktorė 
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