
Teisės aktų naujienos

Lietuvos bankas FinTech įmonėms išdėstė savo lūkesčius

Lietuvos bankas raštu kreipėsi į šalyje veikiančių elektroninių pinigų ir
mokėjimo įstaigų vadovus ir išdėstė jiems savo lūkesčius dėl bendrovių
valdymo, vidaus kontrolės ir atitikties kultūros stiprinimo.

Daugiau čia.

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba vadovausis ESMA

gairėmis dėl duomenų teikimo

Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros

funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl.

European Securities and Markets Authority, ESMA) priimtomis Gairėmis dėl

duomenų teikimo pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir

Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo

finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo.

Gairės čia. Daugiau čia.

Finansai ir bankininkystė

Lietuvos banko komentaras dėl „Wirecard“ ir „Finolita Unio“

Reaguodamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, Lietuvos bankas

pateikia informaciją apie „Wirecard“ ir „Finolita Unio“.

Daugiau čia.

https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-fintech-imonems-isdeste-savo-lukescius
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2838_guidelines_on_reporting_under_sftr_lt.pdf
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-tarnybos-sprendimai-20
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-komentaras-del-wirecard-ir-finolita-unio
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Nuo COVID-19 nukentėjusiems darbdaviams ir darbuotojams parama
suplanuota iki rudens

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo COVID-19 nukentėjusioms
įmonėms toliau tęsti subsidijų darbo užmokesčiui už prastovose esančius
darbuotojus mokėjimo laikotarpį ir taip pat mokėti subsidijas darbdaviams
už į darbą sugrįžusius darbuotojus, kurie buvo prastovose.

SUBSIDIJOS PER PRASTOVAS:
• Tęsiantis karantinui, darbdaviai darbuotojams gali skelbti prastovas,

jeigu negali suteikti darbo. Prastovos metu negali būti reikalaujama
atlikti darbo funkcijų ir mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo
užmokestis (MMA), tačiau tik tuo atveju, jei darbo sutartimi sulygta visa
darbo laiko norma.

• Siūloma subsidijas darbo užmokesčiui mokėti karantino ar
ekstremaliosios situacijos metu, bet ne ilgiau kaip iki rugsėjo
30 d. Įsigaliojus įstatymui pirmą mėnesį subsidijos darbo užmokesčiui
dydis sudarytų 100%, bet ne daugiau kaip 1 MMA (642 EUR bruto),
antrąjį mėnesį – 90 % MMA, trečiąjį mėnesį – 70%.

• Nuo šių metų pradžios už prastovose esančius darbuotojus karantino
metu kompensuojamas visas (100%) prastovų metu darbuotojui
priskaičiuotas ir išmokamas darbo užmokestis. Maksimalus
kompensuojamas dydis siekia 1,5 MMA (963 EUR bruto). Tokio dydžio
parama bus mokama iki birželio 30 d.

SUBSIDIJOS DARBUOTOJAMS JAU DIRBANT:
• Darbdaviams siūloma mokėti subsidijas darbo užmokesčiui už

darbuotojus, sugrįžusius iš prastovų. Tokia subsidija būtų mokama už
kiekvieną darbuotoją, kuriam per 6 kalendorinius mėnesius ne trumpiau
kaip 75 darbo dienas (ne mažiau 600 darbo valandų) buvo paskelbta
prastova, o jo darbo vietai išlaikyti darbdaviui buvo mokama subsidija
darbo užmokesčiui prastovų metu. Darbuotojas taip pat negalėjo būti
atleistas iš darbo. Subsidija už į darbą sugrįžusius darbuotojus būtų
mokama vieną mėnesį, bet ne ilgiau kaip iki liepos 31 d.

• Subsidijos darbo užmokesčiui dydis sudarytų 100%, bet ne daugiau kaip
1 MMA (642 EUR bruto).

Daugiau čia.

Teisė ir mokesčiai

SUBSIDIJOS DARBUOTOJAMS JAU DIRBANT. Darbdaviams siūloma mokėti subsidijas darbo užmokesčiui už darbuotojus, sugrįžusius iš prastovų. Tokia subsidija būtų mokama už kiekvieną darbuotoją, kuriam per 6 kalendorinius mėnesius ne trumpiau kaip 75 darbo dienas (ne mažiau 600 darbo valandų) buvo paskelbta prastova, o jo darbo vietai išlaikyti darbdaviui buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui prastovų metu. Darbuotojas taip pat negalėjo būti  atleistas iš darbo. Subsidija  už į darbą sugrįžusius darbuotojus būtų mokama vieną mėnesį, bet ne ilgiau kaip iki liepos 31 d.
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Siekiama, kad įmonių pavadinimai būtų sudaromi visomis lotynų kalbos
abėcėlės raidėmis

Vyriausybė pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui Lietuvoje
registruojamų įmonių pavadinimus leisti sudaryti užsienio kalba lotynų
kalbos abėcėlės raidėmis. Šiems Civilinio kodekso ir Valstybinės kalbos
įstatymo pakeitimams dar turi pritarti Seimas.

Šiuo metu sudarant bendrovių pavadinimus lotyniškus rašmenis leidžiama
naudoti kone visose, tai yra 21-oje iš 27-ių, ES narėse, tarp jų kaimyninėse
Latvijoje, Estijoje, taip pat Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje.

Daugiau čia.

Priimtas pelno mokesčio įstatymo komentaras dėl stambaus investicinio
projekto lengvatos

Komentaras paaiškina stambaus investicinio projekto lengvatos taikymo
sąlygas.

Komentaras čia.

Teisė ir mokesčiai

https://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/siekiama-kad-imoniu-pavadinimai-butu-sudaromi-visomis-lotynu-kalbos-abeceles-raidemis
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/737112/R-2008.pdf/bb483058-36a8-87e4-849a-b1dc5ca713c2?t=1620280433658

