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هیای سرمایه گذاری در لیتوانی به عنوان یکیی ا  رش 

ایده آل برای مهاجرت به این کشور ش دریافی  ااامی 

زشن با توجه به رشد رش اف. دائم ارشپا محسوب می شود

آمار مهاجرت به ارشپیا  کشیورهای ارشپیایی بیه من یور 

کنترل رشند مهاجرت همواره با اعمیال ایوانین ملت ی 

ر  در این  مینه رشیکرد سیلتییرانه ای را بیرای پیذی

.مهاجرین در دستور کار خود ارار می دهند

ین در بین کشورهای عضو اتحادییه ارشپیا ش پیمیان شین

ه شضعی  کشورهایی ن یر لیتوانی به من ور ساماندهی ب

ای ااتصادی برنامه هیای مهیاجرتی متنیوعی را در راسیت

جذب سرمایه گذاران خارجی ارائه میی نماینید  ا  ایین 

رش هر سیاله افیراد بسییاری بیرای سیرمایه گیذاری در 

.لیتوانی به طرق ملت   اادام می نمایند

سرمایه گذاری در لیتوانی



یاندا راهش ندگیمناسبهایهزینهدییرسویا 

راییاجهایسیاس همراهبهلیتوانیدرکارشکسب

خارجیگذارانسرمایها حمای باارتباطدردشل 

ابگذاریسرمایهامکانشاخیرهایسالطیخصوصاً

نهاییمقصدبهرالیتوانیسرمایهمیزانحداال

نمودهتبدیلالم  یبینگذارانسرمایها بسیاری

انواعشاوانینشرایط بامط باینادامهدر.اس 

ربیشتلیتوانیدرگذاریسرمایهرایجهایرش 

.شدخواهیمآشنا



شرایط سرمایه گذاری در لیتوانی 

investment conditions n lituania

صتفرخوداقتصادیهایبخشاکثردرلیتوانی

.دهدمیارائهرازیادیگذاریسرمایههای

روینیرشدکشور،اینپیشرفتههایزیرساخت

جغرافیاییموقعیتوکردهتحصیلکار

برایبجذامکانیبهرالیتوانیکامالًاستراتژیک،

.استکردهتبدیلاقتصادیهایفعالیتانجام

اسبیمنبسیارهایفرصتشرایطاینتردیدبدون

یکبالتمنطقهدرویژهبهگذارانسرمایهبرایرا

.کندمیفراهم

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/117/lithuania-investment-law


هایبلشاغ بدرگذاریسرمایهحاضرحالدر

فعالی تاهگرفتنوپاهایبیزینسا لیتوانیااتصادی

 یکطوربه.باشدمیپذیرامکانکالنتجاریهای

رایبمناسبیبسیاردهیسودکهمشاغ یا برخی

:ا عبارتنددارندلیتوانیدرگذاریسرمایه

(ICT)ارتباطاتشاطالعاتفناشری•

ف زپردا  بیوتکنولوژی فناشری•

برایتجهیزاتشآالتماشین•

پالستیکیصنایع•

مب مان•

کاغذصنع شچوبفرآشری•

پوشاکشپارچه•



برایهمچنینلیتوانیکشورموارد اینبرعالشه

التمستغامالک مانندهاییبلشدرگذارانسرمایه

شBPOتجارتفرایندسپاریبرشنشسا شساخ ش

فراهمرامساعدیبسیارشرایطمشترکخدمات

.اس نموده

های شرکتوسطگذاریسرمایهافزایشبهتوجهبا

تحولاخیرهایدههطیلیتوانیدرداخ یشخارجی

شدهلحاصکشورایندرچشمییرینسبتاًااتصادی

درنیلیتواعضوی ا پستحولشتغییراین.اس 

به.رسیدخوداشجبه۲۰۰۴سالا ارشپااتحادیه

این لیبرالخارجیگذاریسرمایههایسیاس دلیل

خارجیگذاریسرمایههایپرشژهتوانس کشور

مچنینهلیتوانیدشل .کندج بخودبهرابیشتری

ارانگذسرمایهبهکمکبرایراملت فیموسسات

ایجادکشورایندرمشاغلاندا یراهجه خارجی

.اس کرده



جذابییاربسپیشنهاداتلیتوانیکشوردییرسویا 

رائهاخارجیگذارانسرمایهبهشراک  مینهدرحتی

خواهدپیدرتوجهیاابلسودآشریکهدهدمی

انیلیتودشل کهدهدمینشانموارداینهمه.داش 

هببیشتریاهمی شاس گذاریسرمایهمشوق

سیاس .دهدمیخارجیگذارانسرمایهجذب

بودهگذاریسرمایهحامیهموارهنیزلیتوانیمالیاتی

.باشدمیتجارتباهمسوش



انواع روش های سرمایه گذاری در لیتوانی 

شرولیتوانیدرگذاریسرمایهبرایشکبدون

ایطشربهتوجهباافرادکهداردوجودمتنوعیهای

روشتوانندمیشخصیداراییمیزانوفردی

بانتخابرایالبتهنمایند،انتخابرانظرمورد

بااییآشنلیتوانیدرگذاریسرمایهروشبهترین

کلیهطریقازگذاریسرمایهمراحلوقوانین

.باشدمیناپذیراجتنابامریموجودهایروش

بسیارهنکتلیتوانیدرگذاریسرمایهبرایواقعدر

زیراباشد،میامراینانجامازافرادهدفمهم

لیتوانیدرگذاریسرمایههایروشازبرخی

امکانوشودمیانجامسودآوریجهتصرفاً

هحالیکدرداشت،نخواهندرادائماقامتدریافت

درگذاریسرمایههایروشازدیگربرخی

دائماقامتدریافتبهسودآوریبرعالوهلیتوانی

.ودشمیمنجرنیزتابعیتاخذحتیوکشوراین



خرید بیزینس در لیتوانی 

هایرش جم ها لیتوانیدربیزینسخریدتردیدبدشن

کهآیدمیشماربهریسککمشراح گذاریسرمایه

طی حاضرحالدر.داردپیدرشماریبیمزایای

اشندبمیفعالی حالدرکهملت  مشاغلا ایگسترده

یمبیزینسخریدطریقا متقاضیانبهشاگذاریآماده

.باشد

دهیبگونههیچلیتوانیدرشاگذاریاابلهایبیزینس

ویسا باشند میدرآمددارایشندارنددشل بهمالیاتی

اب ی امتقاضیفردتوسطشدهخریداریبیزینسدییر

طبق.داش خواهدرادییرافرادبهشاگذاریشانتقال

پسنسبیزیخریدشاسطهبهافرادلیتوانیمهاجرتیاوانین

دائمااام اخذامکانکشورایندرفعالی سال۲ا 

سال۵گذش ا پسهمچنینداش  خواهندرالیتوانی

.نماینداف درینیزرالیتوانیپاسپورتشتابعی توانندمی



ا کییلیتوانیدربیزینسخریدموارداینبرعالشه

ارشپادرگذاریسرمایههایرش ترینهزینهکم

براینیا موردسرمایهحداالشود میمحسوب

ا .باشدمییورشهزار۱۲لیتوانیدربیزینسخرید

توانندیملیتوانیدربیزینسخریدمتقاضیانرشاین

ذاریگسرمایهبرایممکنسرمایهمیزانکمترینبا

خریدمزایایک یطوربه.نماینداادامارشپادر

:باشدمیذیلشرحبهلیتوانیدربیزینس

لیتوانیکشوربهشرشدبدشا درآمدکسب•

وردمسرمایهمیزانکمترینباگذاریسرمایه•

ریسکشنیا 

اسبمندستمزدباجوانکارنیرشیا استفاده•

فردبرایتابعی شدائمااام اخذامکان•

شیخانوادهشمتقاضی

باغ بهنسب کمبسیارمالیاتدریاف •

ارشپااتحادیهکشورهای



ثبت شرکت در لیتوانی 

درزینسبیگستر برعالشهلیتوانیدرشرک ثب 

رش نوعیتوجهاابلدرآمدکسبشالم  یبینسطح

 اااماخذامکانکهآید میشماربهآلایدهمهاجرتی

اضیانمتق.داردپیدررالیتوانیتابعی شارشپادائم

هایی فعالحیطهبایس میلیتوانیدرشرک ثب 

تهیه(پالنبیزینس)ااتصادیطرحیکاالبدرراخود

مهاساسناهمچونمدارکیاینبرعالشهنمایند ارائهش

ب ثبهمربوطمدارکبانکی حسابافتتاحشرک  

ا یکهرسهمششرک سرمایهمیزانشرک  

.بودخواهدنیا موردنیز…شسهامداران

س سیااجرایشاسطهبهلیتوانیکشورحاضرحالدر

گذارانسرمایهجذبراستایدرتوجهاابلمالیهای

انجامجه درمناسببسترهایایجادشخارجی

صدمقبهالم  یبینسطحدرااتصادیهایفعالی 

گردیدهلتبدیالم  یبینهایشرک ا بسیارینهایی

برایشرک ثب مراحلاس ذکربهال م.اس 

رتراح شترسادهبسیارارشپااتحادیهشهرشندان

.بودخواهد



اارشپاتحادیهجزشکهکشورهاییشهرشندانمعموالً

یکبهتداابدرلیتوانیدرشرک ثب براینیستند

ا پسداش  خواهندنیا Cتایپتوریستیشیزای

مراحلانجامبرایافرادتوریستیشیزایدریاف 

ورکشاینشاردلیتوانیدرشرک ثب مقدماتی

ساله۱شیزایاشلیهمراحلانجاما پسششدخواهند

شیلیتواندرشرک ثب با.کردخواهنددریاف 

۵الی۳گذش ا پسافرادمعموالًفعالی شرشع

.مایندندریاف رالیتوانیدائمااام توانندمیسال

ذیلشرحبهلیتوانیدرشرک ثب انواعک یطوربه

:باشدمی

یاLLCمحدشدتعهدباخصوصیشرک •

خاصسهامیشرک 

LTDسهامدارمحدشدخصوصیشرک •

IEفردیگذاریسرمایه•

PLCمحدشدعمومیشرک •



خرید ملک در لیتوانی 

هانجکشورهایک یهدرم کخریداانونک یطوربه

بهرهاکشوا برخیشااعدر.شودمیتقسیمدسته۳به

نمیخارجیاتباعبهم کخریداجا هعنوانهیچ

افرادبهم کخریداجا هکشورهاا برخیدهند 

دائمااام م کخریدصرفشلیدهندمیراخارجی

ا ردییبرخیدرشگیردنمیتع قن رموردفردبه

امکانم کخریدشاسطهبهخارجیاتباعکشورها

ران رموردکشورتابعی نهایتاًشدائمااام دریاف 

.نمایندمیدریاف 

ان یونپرتغال ن یرارشپاییکشورهایحاضرحالدر

وندشمیمحسوبکشورهاییجم ها ابرسشاسپانیا

ادافرسویا مشلصمیزانبهم کخریدا ایدرکه

کشورشلینمایند میاعطارادائمااام متقاضی

من ورهبصرفاًراافرادبهم کخریداجا هفقطلیتوانی

برایافرادشااعدر.نمایندمیاعطاگذاریسرمایه

درسا شساخ شمسکنحو هدرگذاریسرمایه

ودنمخواهنددریاف تمدیداابلساله۱شیزایلیتوانی

.شدنلواهدختمدائمااام بهکه



پروسه اخذ اقامت دائم لیتوانی از طریق 
سرمایه گذاری 

بایلیتوانتابعیتودائماقامتدریافتپروسه

فاوتمتمتقاضیافرادگذاریسرمایهنوعبهتوجه

رمنظوبهلیتوانیاخیرهایسالطی.بودخواهد

جذبمقدماتاقتصادیشرایطبیشترهرچهبهبود

فراهمنحوبهترینبهراخارجیگذارانسرمایه

یهاولسرمایهکاهشبامثالعنوانبه.استنموده

۱۰بلغمبهلیتوانیدرشرکتثبتبراینیازمورد

حاضرحالدر(یورو۲۹۰۰معادل)لیتاسهزار

شرکت۱۵۰الی۷۰بینمیانگینصورتبهروزانه

هکافرادیمعموالً.شودمیتاسیسکشورایندر

درند،نمایمیاقداملیتوانیدرشرکتثبتبرای

تفعالیبهکشورایندرسال۵مدتبهکهصورتی

داشتهنمالیاتیبدهیوباشندمشغولاقتصادیهای

فتدریارالیتوانیدائماقامتتوانندمیباشند

.نمایند



زینسبیخریدشاسطهبهافرادشرک ثب برعالشه

ابعی تحتیشدائمااام توانندمینیزلیتوانیدر

درنسبیزیخریدشااعدر.نماینددریاف رالیتوانی

پاارشدائمااام اخذجه آلایدهرش یکلیتوانی

انیلیتودرملت فیمشاغلحاضرحالدرباشد می

نسبیزیاینخریدباتوانندمیافرادکهداردشجود

مالیاتپرداخ شفعالی سال۳الی۲ا پسها

ا پسهمچنیننمایند دریاف راخوددائمااام 

توانیلیپاسپورتشتابعی اخذامکانسال۵گذش 

.داش خواهدشجودنیز



حالدرکشورهایسریعترینا یکیبهلیتوانیامرش ه

صادیااترشداس  شدهتبدیلارشپااتحادیهدرتوسعه

دلیلبه۲۰۱۹تا۲۰۱۴سالا متوسططوربهکشوراین

رسیدهسالدر٪۳٫۳حدشدبهداخ یتقاضایشصادرات

هموارهجهانیبانکشپولالم  یبینصندشق.اس 

تمندادرشسودآشرااتصادهای مرهدررالیتوانیااتصاد

.نمایندمیبندیطبقهارشپا

نیناواا کهاس  راییانااتصادیمنطقه۷دارایلیتوانی

میبرخوردارخاصیشمناسببسیارااتصادیشرایطش

مدتهبلیتوانیآ ادمناطقدرمستقرهایشرک .باشند

تمستقالشامالکشسهامسودمالیاتپرداخ ا سال۶

نیزمدتاینا پسبود خواهندمعافشرک بهشابسته

شرک ا سالیانهمالیاتدرصد۷٫۵تنهاسال۱۰مدتبه

.شودمیدریاف مناطقایندرمستقرهای

شاتژیکاسترمواعی ع  بهلیتوانیفوقمواردبرعالشه

کشورهایمالیبا ارهایبهمناسبدسترسی

هایاطبا یکیعنوانبهارشپااتحادیهشاسکاندیناشی

.شودمیمحسوببالتیکمنطقهااتصادی

مزایای سرمایه گذاری در لیتوانی 



کارآمدبسیارهایسیاس اجرایدییرسویا 

نقرششگذاریسرمایها حمای جه لیتوانیدشل 

وان جنیرشیکارگیریبهامکانهمچنینشااتصادی

راتوانیلیمناسبدستمزدبامستعدشکردهتحصیل

ایهشرک گذاریسرمایهاص یمراکزا یکیبه

دیلتببالتیکمنطقهشارشپاشمالدرالم  یبین

درگذاریسرمایهمزایایک یطوربه.اس نموده

هببیزینسخریدششرک ثب رش ۲بهلیتوانی

:باشدمیذیلشرح



بامهاجرتیرش اینشماربیمزایایبرعالشه

ا اع میبلش.بودخواهدهمراهنیزهاییچالش

رشسیهبهملت  اجناسصادراتبهلیتوانیااتصاد

دررالیتوانیااتصادموضوعاینکهاس  شابسته

ویسا کند میپذیرآسیبخارجیشوکهایبرابر

عدمشدفسااس  ناکارآمدنسبتاًبورشکراسیدییر

وسعهتمانعااتصادیهایبلشا برخیدرشفافی 

رابالقوهگذارانسرمایهتواندمیششدهکشور

.کنددلسرد

معایب سرمایه گذاری در لیتوانی 



ب نسلیتوانیدرفردیدرآمدسرانهدییرسویا 

ایناس  کمترارشپااتحادیهکشورهایاغ ببه

وانیلیتشهرشندانا بسیاریگردیدهباعثموضوع

عموضواینکهنمایند مهاجرتدییرکشورهایبه

ودهنممواجهبومیکارنیرشیکمبودبارالیتوانی

وانیلیتدرگذاریسرمایهمعایبک یطوربه.اس 

:باشدمیذیلشرحبه

اغ ببهنسب لیتوانیدربا اربیشترنوسان1.

ارشپاییکشورهای

ااتصادیهایبلشا برخیدرمالیفساد2.



نتیجه گیری

توانمیمطلبایندرشدهذکرمواردبهتوجهبا

بستهلیتوانیدرگذاریسرمایهکهنمودگیرینتیجه

اربرخوردمختلفیمزایایازافرادنظرموردروشبه

کممهاجرتیروشیکعنوانبهحالعیندرواست

خذابهنهایتدرکهشودمیشناختهآلایدهوهزینه

.شدخواهدمنجراروپادائماقامت

انیلیتودرگذاریسرمایهگردیدذکرکههمانگونه

اقتصاداخیرهایسالطیدارد،متنوعیهایروش

همراهدرصد۳ازبیشسالیانهرشدباهموارهلیتوانی

ونقرباعثدولتاقتصادیهایسیاستواست،بوده

.استشدهلیتوانیدراقتصادیشرایط



هارائشملت  مالیاتیهایمعافی دییرسویا 

احبانصشگذارانسرمایهبهمناسببانکیتسهیالت

وانیلیتدرااتصادیهایفعالی انجام مینهمشاغل

رهرشاینا .اس نمودهفراهمشکلبهترینبهرا

ذارانگسرمایهشالم  یبینهایشرک تعدادساله

.اس افزایشبهرشلیتوانیکشوردر


