
Teisės aktų naujienos

Netrukus ant diskusijų stalo – skaitmeninis euras

Europos Centrinis Bankas paskelbė Eurosistemos ataskaitą dėl skaitmeninio
euro – naujos kartos skaitmeninės valiutos, skirtos XXI amžiaus visuomenės
poreikiams patenkinti. Skaitmeninis euras galėtų prisidėti prie Europos
Sąjungos ekonominės politikos ir paskatintų inovacijas. Kartu su grynaisiais
pinigais jis galėtų užtikrinti universalią ir saugią prieigą prie pinigų bei
finansinę įtrauktį ir suteiktų papildomą pasirinkimą vartotojams.

Daugiau informacijos čia.

Finansai ir bankininkystė

Veiklą pradėjo Pagalbos verslui fondas

Savo veiklą pradeda Pagalbos verslui fondas, jis padės užtikrinti vidutinių ir
didelių įmonių likvidumą, galimybes joms gauti finansavimą ir verslui
greičiau atsigauti po krizės. Pagrindinis šio fondo tikslas – padėti vidutinėms
ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, susidūrusioms su COVID-19
sukeltais iššūkiais. Kartu su jau taikomomis kitomis: smulkiojo ir vidutinio
verslo finansavimo priemonėmis, fondas investuos į Lietuvos įmones,
patyrusias finansinių sunkumų, keliančių riziką jų veiklos tęstinumui.

Daugiau informacijos čia.

https://www.lb.lt/lt/naujienos/netrukus-ant-diskusiju-stalo-skaitmeninis-euras
https://www.lb.lt/lt/naujienos/veikla-pradejo-pagalbos-verslui-fondas


Teisės aktų naujienos

Lietuvos banko patarimai siekiantiems licencijų

Lietuvos bankas parengė išsamius praktinius patarimus finansų rinkos
naujokams, siekiantiems veiklos licencijos mūsų šalyje. Į ką atsižvelgti
rengiant verslo planą, reikalavimai vadovams ar apskaitos reikalavimai, į ką
dera atkreipti dėmesį, užtikrinant atitikties ir pinigų plovimo prevencijos
reikalavimus, – šie ir kiti konkretūs patarimai skirti siekiantiems elektroninių
pinigų ar mokėjimo įstaigų, banko, specializuoto banko, valdymo, finansų
maklerio, finansų patarėjo įmonių licencijos, siekiantiems būti įrašytiems į
sutelktinio finansavimo platformų operatorių, kredito davėjų ir kitus
viešuosius sąrašus.

Daugiau informacijos čia.

Finansai ir bankininkystė

Keičiasiminimalusis valandinis atlygis ir minimaliojimėnesinė alga

Vyriausybė nutarimu patvirtino, kad nuo 2021-01-01 minimalioji mėnesinė
alga 642 EUR, o taikomas minimalus valandinis įkainis– 3,93 EUR.

Daugiau informacijos čia.

Teisė ir mokesčiai

https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-patarimai-siekiantiems-licenciju
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5aa4aa00ec311ebb74de75171d26d52


Teisės aktų naujienos

Geresnei vartotojų teisių apsaugai – naujos priemonės

Vyriausybė pritarė Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisų projektui,
reglamentuojančiam, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas turėtų atlyginti
ginčų nagrinėjimo išlaidas, jeigu sprendimas būtų priimtas vartotojo naudai.

Jeigu VVTAT priimtų sprendimą vartotojo naudai, verslininkas turėtų
atlyginti institucijos patirtas ginčo nagrinėjimo išlaidas, pvz., prekės apžiūros
kaštus. VVTAT duomenimis, šiuo metu vieno vartojimo ginčo nagrinėjimas
atsieina apie 270 EUR.

Jeigu VVTAT pripažintos nesąžiningos sąlygos vartotojo atžvilgiu ir toliau
būtų piktybiškai taikomos – grėstų finansinės baudos. Verslininkai galės
kreiptis į VVTAT, prašydami iš anksto peržiūrėti vartojimo sutarties projektą,
pvz., dėl statybos darbų, jog būtų išvengta galimai nesąžiningų sąlygų.

Taip pat siūloma didinti vartojimo ginčus nagrinėjančių institucijų skaičių,
pavedant šią funkciją ir Lietuvos transporto saugos administracijai,
Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai bei Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui.

Gaires galima rasti čia.

Teisė ir mokesčiai

Pakoreguotos mokestinės pagalbos priemonės, skirtos kovoti su
neigiamais COVID-19 padariniais

Nustatyti atvejai, kada sudarant mokestines paskolos sutartis reikės pateikti
prašymą pagrindžiančius ir finansinę būklę apibūdinančius dokumentus,
taisyklės dėl palūkanų skaičiavimo bei užtikrinimo priemonių pateikimo.

Taip pat nustatyta, jog bendras mokestinės nepriemokos
atidėjimo/išdėstymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai nuo prašymo
sudaryti mokestinę paskolos sutartį pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip
nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos.

Daugiau čia.

https://tm.lrv.lt/lt/naujienos/geresnei-vartotoju-teisiu-apsaugai-naujos-priemones
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2303cd00150a11ebb0038a8cd8ff585f


Teisės aktų naujienos

Pakeistos kainodaros taisyklės

Nustatomos naujos taisyklės dėl asocijuotųjų asmenų teikiamų mažos
pridėtinės vertės paslaugų – tokių paslaugų kaina gali būti nustatoma
taikant 5% dydžio antkainį be papildomo pagrindimo.

Taip pat įvedamos nuostatos dėl sunkiai nustatomos vertės nematerialaus
turto. Perleidžiant ar įsigyjant sunkiai nustatomos vertės nematerialusis
turtą, mokesčių administratorius gali pagal sudarius tokį sandorį (ex post)
gaunamą finansinę informaciją koreguoti sandorio kainą, buvusią sandorio
sudarymo metu (ex ante).

Daugiau čia.

Teisė ir mokesčiai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fcc6b3b0136411ebb0038a8cd8ff585f

