
Teisės aktų naujienos

Iš esmės keičiasi sutelktinio finansavimo paslaugų reguliavimas

Lietuvos bankas atkreipia sutelktinio finansavimo platformų

operatorių ir potencialių šių paslaugų teikėjų dėmesį į reguliavimo

pokyčius – įsigaliojus bendram Europos Sąjungos reguliavimui,

kviečiame teikti prašymus išduoti sutelktinio finansavimo paslaugų

teikėjo licenciją ir išbraukti iš Lietuvos banko tvarkomo viešojo

sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo.

Daugiau čia.

Gairės finansų rinkos dalyviams – kaip atpažinti fiktyvias įmones

Lietuvos bankas kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

(FNTT) parengė gaires, kurios skirtos padėti finansų rinkos

dalyviams geriau atpažinti fiktyvias įmones ir užkirsti kelią jų

veiklai.

Daugiau čia.

Gairės čia.

Finansai ir bankininkystė

Lietuvos bankas skelbia informaciją apie 2022 m. planinius
patikrinimus ir numatomas temines analizes

Lietuvos bankas šiemet numato patikrinti, kaip teisės aktų
reikalavimų laikosi 26 finansų rinkos dalyviai. Jie atrinkti
vadovaujantis rizika pagrįstos priežiūros ir ekspertinio vertinimo
principais. Papildomai Lietuvos bankas atrinks iki 50 finansų rinkos
dalyvių teminėms analizėms.

Daugiau čia.

https://www.lb.lt/lt/naujienos/sutelktinio-finansavimo-paslaugu-teikeju-demesiui-is-esmes-keiciasi-reguliavimas-kvieciame-kreiptis-i-lietuvos-banka
https://www.lb.lt/lt/naujienos/gaires-finansu-rinkos-dalyviams-kaip-atpazinti-fiktyvias-imones
https://fntt.lt/lt/pinigu-plovimo-prevencija/fiktyviu-imoniu-veiklos-pozymiu-nustatymo-gaires/4112
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-skelbia-informacija-apie-2022-m-planinius-patikrinimus-ir-numatomas-temines-analizes


Teisės aktų naujienos

2021 m. pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus
apžvalga

VDAI paskelbė pranešimų apie asmens duomenų saugumo
pažeidimus apžvalgą.

Daugiau čia.

VDAI paskelbė Rekomendaciją dėl skolininkų asmens duomenų
tvarkymo

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė rekomendaciją
„Dėl skolininkų asmens duomenų tvarkymo“, kurioje aptartos
svarbios su skolininkų asmens duomenų tvarkymu susijusios temos.

Daugiau čia.

Rekomendacija čia.

LAT išleido naują teismų praktikos biuletenį Nr. 55

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išleido naują teismų
praktikos biuletenį Nr. 55, kuriame apibendrinta 2021 metų pirmojo
pusmečio aktualiausia LAT praktika, pateiktos Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo (ESTT) bei Europos Žmogaus Teisių Teismo
(EŽTT) sprendimų santraukos.

Daugiau čia.

Gyventojai negalės atimti išlaidų iš 2022 metų mokestinio laikotarpio
pajamų

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie 2022 metais ir vėliau
sumokėjo už atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio
remonto, darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto
paslaugas ir suteiktas nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių,
kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų
priežiūros paslaugas, tokių išlaidų negalės atimti iš savo 2022 metų
mokestinio laikotarpio pajamų bei susigrąžinti dalies pajamų
mokesčio arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį.

Daugiau čia.

Nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas
bankrutuojančioms įmonėms ir tiekiamai medienai

Nuo 2022 m. sausio 1 d. nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo
PVM mechanizmas, tais atvejais, kai prekes tiekia ir paslaugas
teikia apmokestinamasis asmuo, kurio atžvilgiu pradėta teisminė
bankroto procedūra, ir kai tiekiama tam tikra mediena.

Daugiau čia.

Teisė ir mokesčiai

https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/2021-m-pranesimu-apie-asmens-duomenu-saugumo-pazeidimus-apzvalga
https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/vdai-paskelbe-rekomendacija-del-skolininku-asmens-duomenu-tvarkymo
https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Rekomendacija%20del%20%20skolininku%20asmens%20duomenu%202021-12-28.pdf
https://www.lat.lt/naujienos/kvieciame-skaityti-naujaji-lat-biuleteni-nr.-55/1145
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/737112/UploadServlet1233.pdf/efb3e96b-c231-0660-d8ec-c128d33e7db1?t=1641220921094
https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/737112/AVMI_d_l+atvirkatinio+apmokestinimo.pdf/b7e5b79c-6ce7-3b52-25fd-20dad905b640?t=1641216916944

