
Teisės aktų naujienos

MONEYVAL: kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu –

reikšmingas Lietuvos progresas

Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu

priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL) akcentavo

reikšmingą mūsų šalies pažangą kovoje su pinigų plovimu ir

teroristų finansavimu. Tai lėmė pagerintą Lietuvos reitingą.

Daugiau čia.

Institucijų ir rinkos dalyvių sutarimas dėl tvarios FinTech plėtros

Šalies institucijos ir rinkos dalyviai bendromis pastangomis toliau

sieks, kad Lietuva stiprintų savo, kaip regioninio finansinių

inovacijų centro, poziciją. Šiandien Lietuvos banko surengtame

renginyje buvo aptarti ateities vizijos, brandos ir kiti finansinių

technologijų (FinTech) sektoriaus bendrovėms aktualūs klausimai.

Daugiau čia.

Finansai ir bankininkystė

CENTROlink plečia momentinių mokėjimų galimybes

Lietuvos bankas šiandien sėkmingai įdiegė CENTROlink mokėjimo 
sistemos pakeitimus, susijusius su Eurosistemos momentinių 
mokėjimų sistemų integracija, kurie leido reikšmingai išplėsti 
momentinių mokėjimų paslaugos pasiekiamumą visoje Europos 
ekonominėje erdvėje (EEE).

Daugiau čia.

https://www.lb.lt/lt/naujienos/moneyval-kovoje-su-pinigu-plovimu-ir-teroristu-finansavimu-reiksmingas-lietuvos-progresas
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-surengtoje-diskusijoje-instituciju-ir-rinkos-dalyviu-sutarimas-del-tvarios-ir-brandzios-fintechpletros
https://www.lb.lt/lt/naujienos/centrolink-plecia-momentiniu-mokejimu-galimybes
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Patvirtintos Standartinės sutarčių sąlygos įgyvendinant Bendrąjį
duomenų apsaugos reglamentą

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtino Standartines
sutarčių sąlygas asmens duomenų tvarkymo sutartyse.

Daugiau čia.

Pranešėjai bus labiau apsaugoti

Seime pritarta Teisingumo ministerijos parengtam Pranešėjų
apsaugos įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo išplečiama
pranešėjų apsauga – valstybės apsaugos sulauks ne tik pranešėjas,
bet ir jam padėjusieji asmenys.

Daugiau čia.

Didėja vartotojų apsauga skaitmeninių paslaugų rinkoje, užtikrinama
vienoda produktų kokybė

Seime palaikymo sulaukė Teisingumo ministerijos iniciatyva
užtikrinti geresnę vartotojų teisių apsaugą internete bei
skaitmeninių paslaugų rinkoje, sudaryti geresnes vartotojų
apsaugos nuo nesąžiningos komercinės veiklos sąlygas ir
veiksmingiau kovoti su skirtinga produktų kokybe ES.

Daugiau čia.

Seimas patvirtino Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatų
taikymo tęstinumą

Nustatyta, jog nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra nuo 0,5
proc. (iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 0,3 proc.) iki 3 proc.
nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Mažinama fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančio ar jų
įsigyjamo nekilnojamojo turto neapmokestinamoji vertė iki 150 000
eurų (iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 220 000 eurų).

Asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų, ir
asmenims, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų, taip pat vyresnį
vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo nekilnojamojo turto
neapmokestinamoji vertė sumažinta iki 200 000 eurų (iki 2019 m.
gruodžio 31 d. buvo 286 000 eurų)

Pakeista stambaus investicinio projekto lengvata

Nustatyta, kad vykdant stambų projektą lengvatinis pelno mokesčio
režimas atitinkamoms pajamoms iš intelektinės nuosavybės turto
naudojimo gali būti taikomas tik tiems pelno mokesčio mokėtojams,
kurie faktiškai vykdo veiklą, susijusią su moksliniais tyrimais ir
eksperimentine plėtra, o vėliau gauna pajamas iš atitinkamo
intelektinės nuosavybės turto naudojimo (komercializavimo).

Teisė ir mokesčiai
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