
Teisės aktų naujienos

Patvirtintos mokėjimo paslaugų teikimo gairės

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino Mokėjimo
paslaugų teikimo gaires, jomis siekiama formuoti gerąją mokėjimo paslaugų
teikimo praktiką, pagrįstą vienodu Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo
nuostatų supratimu ir taikymu.

Gairės čia. Daugiau čia.

Patvirtinta pozicija dėl didelių sandorių

Parengta Lietuvos banko pozicija dėl didelių sandorių. Juos sudarę asmenys
gali būti pripažinti profesionaliaisiais klientais. Įvertinti ir nustatyti ribas,
kurias viršijantys atitinkamoje rinkoje sudaryti sandoriai bus laikomi
dideliais, turėtų pati finansų maklerio įmonė. Nustatydama ribas, kurias
viršijantys sandoriai laikomi dideliais, finansų maklerio įmonė turėtų
atsižvelgti į sandorių atitinkamoje rinkoje dydį, o vertinant, ar sandoris yra
didelis, turėtų būti įvertinta, ar pats klientas prisiėmė reikšmingą
atitinkamos rinkos riziką ir taip įgijo atitinkamų žinių ir patirties apie
atitinkamus sandorius ar investicines paslaugas.

Lietuvos banko pozicija dėl didelių sandorių čia. Daugiau čia.

Finansai ir bankininkystė

Vartotojų ginčai bus nagrinėjami elektroninėje erdvėje

Lietuvos bankas, siekdamas didesnio patogumo vartotojams ir finansų

įstaigoms, ginčų nagrinėjimą perkelia į elektroninę erdvę – nuo vasario 11 d.

per Elektroninius valdžios vartus gyventojai galės pateikti ne tik prašymą

nagrinėti ginčą, bet ir papildomus dokumentus, taip pat sekti ginčo būseną

ir gauti informaciją apie priimtą sprendimą dėl ginčo esmės.

Daugiau čia.

https://www.lb.lt/uploads/documents/docs/28399_4592da205c74ab63def5c6fdcf7a109b.docx
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-tarnybos-sprendimai-10
https://www.lb.lt/uploads/documents/docs/28400_910dc7cc4391f4ebfa01e84d2b67d16d.docx
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-tarnybos-sprendimai-10
https://www.lb.lt/lt/naujienos/vartotoju-gincai-bus-nagrinejami-elektroninej-erdvej


Teisės aktų naujienos

LAT išleido naują teismų praktikos biuletenį

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išleido naują teismų praktikos biuletenį Nr.
53, kuriame apibendrinta 2020 metų pirmojo pusmečio aktualiausia LAT
praktika, pateiktos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) bei Europos
Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų santraukos.

Teismų praktikos biuletenyje galėsite susipažinti su svarbiausiomis LAT
plenarinių sesijų, išplėstinių septynių ir trijų teisėjų kolegijų nutartimis, taip
pat ESTT ir EŽTT santraukomis lietuvių kalba.

Daugiau čia.

LVAT pristato naują praktikos biuletenį

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išleido naują elektroninį
administracinės praktikos biuletenį Nr. 39, kuriame apibendrinta 2020 metų
sausio-birželio mėnesių esminė LVAT praktika bei Europos Sąjungos teismų
sprendimų apžvalgos.

LVAT biuletenyje bus galima susipažinti su LVAT praktika norminių
administracinių aktų teisėtumo bylose, taip pat bylose dėl ginčų, kylančių
viešojo administravimo srityje. Informacinėje dalyje rasite rasti specialiosios
teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalgą, ESTT, EŽTT bei Europos
Sąjungos valstybės tarybų ir administracinių teismų sprendimų apžvalgas.

Daugiau čia.

Teisė ir mokesčiai

https://www.lat.lt/veikla/teismu-praktika/biuletenis-teismu-praktika/920
https://www.lvat.lt/naujienos/lvat-pristato-nauja-praktikos-biuleteni-nr.-39/885
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Priimta pagalbos priemonių dėl COVID-19 taikymo tvarka muitinėje

Priimta tvarka, reguliuojanti pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams,
susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl COVID-19 plitimo, taikymo tvarka
muitinėje.

Tvarka čia.

Teisė ir mokesčiai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6eb18680774c11eb9601893677bfd7d8

