
Teisės aktų naujienos

Planuojami pokyčiai finansų rinkos dalyviams 2021 m.

Lietuvos bankas skelbia planuojamas finansų rinkos reguliavimo naujoves
finansų rinkos dalyviams sudarant galimybę iš anksto pasirengti pokyčiams.
Daugiausia dėmesio numatoma skirti su tvaria rinkos plėtra, klimato kaita ir
inovacijomis susijusiems teisinio reguliavimo pokyčiams.

Planuojamų teisės aktų pakeitimų sąrašas čia. Daugiau čia.

Lietuvos bankas vadovausis Gairėmis dėl informacijos atskleidimo

reikalavimų

Lietuvos bankas vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos

(angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) priimtomis

Gairėmis dėl informacijos atskleidimo reikalavimų pagal Reglamentą dėl

Prospekto. Šių gairių tikslas – užtikrinti, kad investuotojams prospektuose

atskleidžiama informacija būtų išsami, o priežiūros institucijos taikytų

vienodą vertinimo praktiką.

Gairės čia. Daugiau čia.

Finansai ir bankininkystė

Finansų rinkos dalyvių dėmesiui – su tvarumu susijusios informacijos 
atskleidimo reikalavimai

Jungtinis trijų Europos priežiūros institucijų komitetas, kurį sudaro Europos

bankininkystės institucija (EBI), Europos vertybinių popierių ir rinkų

institucija (ESMA), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija

(EIOPA), parengė ir š. m. vasario 4 d. Europos Komisijai pateikė su tvarumu

susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje techninių

reguliavimo standartų turinio, metodikos ir pateikimo projektą pagal

Europos Sąjungos reglamentą dėl su tvarumu susijusios informacijos

atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje.

Projektas čia. Daugiau čia.

https://www.lb.lt/uploads/documents/files/Planuojamu_2021_teises_aktu_sarasas.pdf
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-rinkos-reguliavimas-2021-m-kokie-pokyciai-laukia-finansu-rinkos-dalyviu
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-382-1138_guidelines_on_prospectus_disclosure_lt.pdf
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-tarnybos-sprendimai-15
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2021/962778/JC%202021%2003%20-%20Joint%20ESAs%20Final%20Report%20on%20RTS%20under%20SFDR.pdf
https://www.lb.lt/lt/naujienos/su-tvarumu-susijusios-informacijos-atskleidimo-reikalavimai-finansiniu-paslaugu-sektoriuje


Teisės aktų naujienos

Dauguma notarų paslaugų keliasi į elektroninę erdvę

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos iniciatyvai nuo liepos 1 d. sudaryti
galimybę daugumą notarinių veiksmų atlikti nuotoliniu būdu.

Nuo šiol notarai turės galimybę tvirtinti dokumentus elektroninėje erdvėje.
Dabar įstatymas nesuteikia galimybių pasinaudoti notarų paslaugomis
informacinių technologijų pagalba, o notarai negali klientams išduoti
elektroninių dokumentų. Nuotolinius notarinius veiksmus jau yra
įteisinusios ir Lietuvos kaimynės Latvija bei Estija.
Nuotoliniu būdu notarai negalės tvirtinti testamentų, priimti jų saugoti ir
patvirtinti faktą, kad asmuo yra gyvas.

Nuotoliniu būdu atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta bus laikoma
notaro biuro buvimo vieta, o nuotolinius notarinius veiksmus bus galima
atlikti ir tiems asmenims, kurie yra užsienyje.

Daugiau čia.

2020 m. asmens duomenų apsaugos srities teismų sprendimų
apibendrinimas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) apibendrino teismų
sprendimus, kuriuose nagrinėti atvejai dėl VDAI tirtų asmenų skundų.

Šiame apibendrinime pateikiama 21 teismų sprendimo, įsiteisėjusio iki
2020-12-31, santrauka. Iš jų 10 Vilniaus apygardos administracinio teismo,
kurie nebuvo apskųsti apeliacine instancija, ir 11 Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimų.

Daugiau čia.

Teisė ir mokesčiai

https://tm.lrv.lt/lt/naujienos/pritarta-ministerijos-siulymui-notaru-paslaugos-keliasi-i-elektronine-erdve
https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/2020-m-asmens-duomenu-apsaugos-srities-teismu-sprendimu-apibendrinimas


Teisės aktų naujienos

Priimti nukentėjusiųjų nuo COVID-19 sąrašo kriterijų pakeitimai

Pakeisti mokesčių mokėtojų, pripažintų nukentėjusiais nuo COVID-19,
kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, sąrašų sudarymo
kriterijai:
• į sąrašą netraukiami:
- juridiniai asmenys (JA), kurie nepatyrė neigiamo COVID-19 poveikio, nes

taikytos kitos valstybės pagalbos priemonės;
- JA, kuriems pagal VMI gautą informaciją yra taikomos Europos Sąjungos

ribojamosios priemonės;
- JA, kurie nuo 2020 m. spalio 1 d. išmokėjo dividendus;
- JA, kurie jau yra įtraukti į JA sąrašą pagal prašymą;
• patikslintos nuostatos dėl fizinių asmenų įtraukimo – savarankiškai

dirbantys asmenys po individualaus vertinimo, atliekamo vadovaujantis
karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašu.

Su kriterijų pakeitimais galima susipažinti čia, informacija apie savarankiškai
dirbančius asmenis čia. VMI informacija čia.

Teisė ir mokesčiai

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69b09e108beb11eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23b25e708d5911eb9fecb5ecd3bd711c
https://www.vmi.lt/evmi/-/d-c4-97l-valstybin-c4-97s-mokes-c4-8di-c5-b3-inspekcijos-prie-lietuvos-respublikos-finans-c5-b3-ministerijos-vir-c5-a1ininko-2020-m.-kovo-26-d.-c4-a-1?redirect=%2Fevmi%2Fmokesciu-naujienos%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Fo7E25vIfbHS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Fo7E25vIfbHS_delta%3D10%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Fo7E25vIfbHS_cur%3D1

