
Teisės aktų naujienos

Patvirtinos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio
investavimo subjektų ataskaitų rengimo ir teikimo taisykles

Lietuvos bendrovės, valdančios informuotiesiems investuotojams skirtus
kolektyvinio investavimo subjektus (IISKIS), nuo šiol duomenis apie savo
veiklą Lietuvos bankui teiks pagal bendrą standartą.

Tai numatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintose IISKIS pusmečio veiklos
ataskaitos rengimo ir teikimo taisyklėse, kurios, tikimasi, padės geriau ir
tiksliau vertinti investicijų valdytojų teikiamas ataskaitas ir efektyviau atlikti
kitus priežiūrinius veiksmus.

Daugiau informacijos čia.

Finansai ir bankininkystė

Brexitas – ką tai reiškia finansinių paslaugų vartotojams

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinėje Karalystėje (JK) nustos galioti Europos
Sąjungos (ES) teisė ir nuo tos dienos JK finansų įstaigos, neturinčios
galiojančio ES finansų rinkos priežiūros institucijų leidimo, neteks teisės
teikti paslaugas ES.

Daugiau informacijos čia ir čia.

Lietuvos bankas vadovausis ESMA Gairėmis dėl sėkmės mokesčių

Lietuvos bankas vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos

(ESMA) priimtomis Gairėmis dėl sėkmės mokesčių, taikomų kolektyvinio

investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektuose ir tam

tikrų rūšių alternatyvaus investavimo fonduose. Jomis turėtų vadovautis ir

suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai, ir su tam tikromis

išimtimis neprofesionaliesiems investuotojams skirtų alternatyviųjų

kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai.

Gaires rasite čia. Daugiau informacijos čia.

https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-175
https://www.lb.lt/lt/naujienos/brexitas-ka-tai-reiskia-finansiniu-paslaugu-vartotojams
https://www.lb.lt/lt/naujienos/brexito-finiso-tiesioji-kokius-pokycius-atnes-2021-ieji
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_lt.pdf
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-tarnybos-sprendimai-4
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Patvirtintos kainų palyginimo reklamoje gairės

VVTAT patvirtino Kainų palyginimo reklamoje gaires.

Atnaujinant rekomendacijas atsižvelgta į tai, jog reklamos davėjai dažnai
prekės ar paslaugos reklamoje pardavimo kainą žymi perbraukta kaina bei
lygina su savo anksčiau taikyta kaina. Pasitaiko atvejų, jog reklamos davėjai,
siekdami, kad šios nuolaidos taptų kuo patrauklesnės vartotojui, nurodo itin
senas, tik labai trumpu laikotarpiu galiojusias arba net niekada netaikytas
palyginamąsias kainas.

Gairėse rekomenduojama aiškiai suteikti pirkėjui informaciją apie taikomą
kainų sumažinimą. Kainų palyginimui siūloma naudoti mažiausią kainą, kuri
buvo taikyta toje pačioje prekybos vietoje per paskutines 30 dienų iki
pardavimo („akcijos“) kainos taikymo.

Taip pat gairėse taip pat numatytos išimtys.

Daugiau informacijos čia.

Parengtos gairės dėl pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų
apsaugos

VDAI parengė gaires padėti asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams
suprasti ir laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 25 straipsnyje
numatytų pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos
reikalavimų informacinės sistemos gyvavimo ciklo metu.

Gairės skirtos informacinių sistemų ar atskiros programinės, techninės
įrangos kūrėjams: informacinių technologijų projektų vadovams,
informacinių technologijų architektams, programuotojams, testuotojams,
duomenų apsaugos pareigūnams ir kitiems asmenims, kurie dalyvauja
informacinių sistemų, kuriose tvarkomi asmens duomenys, kūrime.

Informacinės sistemos gyvavimo ciklas apima visus sistemos būsenos
pokyčius nuo jos steigimo pagrindo nustatymo iki veikimo pabaigos, t. y.
informacinės sistemos inicijavimas, kūrimas, eksploatavimas,
modernizavimas, likvidavimas. Be kita ko, gairėse pateikta gyvavimo ciklo
koncepcija taip pat taikytina atskiram programinės ar techninės įrangos
vystymui.

Gaires galima rasti čia. Daugiau informacijos čia.

Teisė ir mokesčiai

http://www.vvtat.lt/naujienos-ir-pranesimai-ziniasklaidai/377/patvirtintos-kainu-palyginimo-reklamoje-gaires:1743
https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Pritaikytoji_ir_standartizuotoji_apsauga_IS_gyvavimo_cikle_2020-12.pdf
https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-parenge-gaires-del-pritaikytosios-ir-standartizuotosios-duomenu-apsaugos
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Panaikinta galimybė perkelti mokestinius nuostolius akcijų perleidimo
atveju

Panaikinta galimybė perkelti įmonės mokestinius nuostolius ir atskaityti juos
iš mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų vertybinių popierių perleidimo
pajamų, jeigu nuostoliai susidarė dėl akcijų perleidimo, kuriam taikoma
Pelno mokesčio įstatyme numatyta apmokestinimo lengvata (t. y.
neapmokestinamų turto vertės padidėjimo pajamų, kai perleidžiamos ne
trumpiau kaip 2 m. be pertraukų išlaikytos daugiau kaip 10% balsų
suteikiančios akcijos).

Tikslinama smulkių susijusių įmonių apmokestinimo tvarka (tarifas)

Tikslinami lengvatinio 5 % arba 0 % (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno
mokesčio tarifo taikymo atvejai smulkioms susijusioms įmonėms.

Lengvatinis tarifas netaikomas, kai susiję vienetai tenkina bent vieną iš
nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų
skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos
viršija 300 000 EUR.

Daugiau informacijos čia ir čia.

Teisė ir mokesčiai

Pratęstos pagalbos priemonės, nukentėjusiems nuo COVID-19

Iki 2021 m. balandžio 30 d. pratęstas mokestinės pagalbos priemonių
taikymas nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms. VMI sudarė naują
įmonių, nukentėjusių nuo pandemijos sąrašą, kurioms iki balandžio 30 d. ir
dar du mėnesius:
- nebus skaičiuojami delspinigiai,
- nevykdomi mokesčių išieškojimo veiksmai.

Daugiau informacijos čia ir čia.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c176eaf03ede11eb8d9fe110e148c770
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/737112/RM-63042.pdf/27b3f705-4b41-c26d-09ac-c045dcd7e522?t=1608189505330
https://www.vmi.lt/evmi/informacija-verslui
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a12fff104a9211eb8d9fe110e148c770

