
Teisės aktų naujienos

Lietuvos banko valdyba patvirtino naujus reikalavimus draudimo

sektoriui, nusprendė tobulinti draudimo brokerių įmonių finansinių ir

statistinių duomenų surinkimo procesą

Lietuvos bankas nutarė draudimo ir perdraudimo įmonėms taikyti

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA)

patvirtintas Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) saugumo ir

valdymo gaires. Tam buvo praplėsta nuo 2021 m. sausio 1 d.

įsigaliojusio IRT ir saugumo rizikos valdymo reikalavimų aprašo

taikymo sritis.

Daugiau čia.

Emitentų žiniai – paskelbtos 2021 m. ataskaitų prioritetinės

tikrintinos sritys

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European

Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė 2021 m.

emitentų metinių finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo

prioritetines tikrintinas sritis Europos mastu (angl. European

Common Enforcement Priorities, ECEP), pateikė gaires, kaip

įvertinti tikėtinuskreditonuostolius, ir atkreipė dėmesį į alternatyvių

Finansai ir bankininkystė

veiklos rodiklių (AVR) pateikimą bei reikalavimus atskleisti

informaciją pagal Taksonomijos reglamento 8 straipsnį.

ESMA pranešimas čia. Daugiau čia.

Lietuvos bankas prisidės prie žaliųjų finansų plėtros ir su klimato
kaita susijusių rizikų valdymo

Lietuvos bankas, kaip Eurosistemos narys, kartu su kitais euro
zonos centriniais bankais aktyviai prisideda prie bendrų
Eurosistemos veiksmų kovoje su klimato kaita. Numatoma įtraukti
su klimato kaita susijusias rizikas į finansinio stabilumo stebėsenos
ir bankų priežiūros procedūras, atsižvelgti į tvarumo veiksnius
valdant investicijas, analizuoti su klimato kaita susijusių rizikų
poveikį Eurosistemos pinigų politikai

Daugiau čia.

https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-valdybos-nutarimai-195
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
https://www.lb.lt/lt/naujienos/emitentu-ziniai-paskelbtos-2021-m-ataskaitu-prioritetines-tikrintinos-sritys
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-prisides-prie-zaliuju-finansu-pletros-ir-su-klimato-kaita-susijusiu-riziku-valdymo
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Automobilių nuomos bendrovei skirta bauda dėl duomenų saugumo
pažeidimo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija (VDAI) 2021 m.
lapkričio 29 d. sprendimu skyrė 110 tūkst. EUR administracinę
baudą trumpalaikės automobilių nuomos platformą „CityBee“
valdančiai UAB „Prime Leasing“. VDAI savo iniciatyva atliko tyrimą
atsižvelgdama į 2021 m. vasario mėn. viešoje erdvėje pasirodžiusią
informaciją dėl galimai įvykusio bendrovės klientų asmens
duomenų saugumo pažeidimo (ADSP). Bauda bendrovei skirta dėl
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 32 str. 1 d. a, b, d
punktų, reglamentuojančių pareigą užtikrinti asmens duomenų
tvarkymo saugumą, pažeidimų.

Daugiau čia.

Pakeistas neapmokestinamųjų pajamų dydis

2021 m. lapkričio 25 d. Seimas priėmė Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo pataisas, susijusias su Neapmokestinamuoju pajamų
dydžiu (NPD).

Nuo 2021 m. sausio 1 d. NPD gyventojams, kurių metinės pajamos
neviršija 20 136 EUR (1 678 EUR/mėn), bus 5 520 EUR (460
EUR/mėn).

Gyventojų, kurių metinės pajamos viršija 20 136 EUR (1 678
EUR/mėn), NPD išliks toks pat, kaip ir 2021 metais, t. y. 4 800 EUR
(400 EUR/mėn).

Daugiau čia.

Teisė ir mokesčiai

https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/automobiliu-nuomos-bendrovei-skirta-bauda-del-duomenu-saugumo-pazeidimo-pagal-bendraji-duomenu-apsaugos-reglamenta
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/92b72370540811ec862fdcbc8b3e3e05

