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TEISINĖS 
PASLAUGOS

„Lewben“ grupė daugiau nei 10 metų teikia mokestines ir teisines paslaugas įvairioms informacinių technologijų bei
elektroninės komercijos bendrovėms.

Patirtis rodo, kad bendrovės ne visada pasirenka mokestiniu ir teisiniu požiūriu efektyviausią tarptautinę verslo
valdymo ir nuosavybės struktūrą, o vykdydamos tarptautinę prekybą neįvertina įvairių sutartinių bei reguliacinių
aspektų ar tinkamai nevykdo PVM reikalavimų.

Tai gali lemti ne tik teisinius nesklandumus, dėl kurių gali sutrikti bendrovės veikla, bet ir veiklos apribojimus
vadovams, baudas, papildomas mokėtinas mokesčių sumas, delspinigius ar net patikimo mokesčių mokėtojo statuso
praradimą.

MOKESTINIŲ IR TEISINIŲ PASLAUGŲ PASIŪLYMAS
IT IR E-KOMERCIJOS BENDROVĖMS

KONTAKTAI

Šiame dokumente pateikiama „Lewben“ profesinė nuomonė. Ji neturi įpareigojančio pobūdžio, ir mokesčių administratorius ar kitos valstybės institucijos gali 
laikytis kitokios pozicijos. Informacija, pateikta šiame dokumente, yra konfidenciali ir negali būti naudojama be išankstinio „Lewben“ grupės sutikimo. 

Atsižvelgdami į konkrečius poreikius (pvz., mokestinis efektyvumas, diskretiškumo
užtikrinimas, veikla tam tikrose valstybėse, turto apsauga), padedame klientams pasirinkti
ir įgyvendinti tvarų, mokestiniu bei teisiniu požiūriu efektyvų ir tarptautiniam verslui
pritaikytą veiklos modelį bei nuosavybės valdymo struktūrą Lietuvoje ir užsienio
valstybėse. Taip pat padedame tinkamai įgyvendinti mokestinius įsipareigojimus
kiekvienoje valstybėje, kurioje vykdoma veikla, kad ateityje būtų išvengta papildomos
mokestinės naštos ir užtikrintas veiklos tęstinumas.
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MOKESTINĖS 
PASLAUGOS

Suprasdami informacinių technologijų bei elektroninės komercijos rinkos dinamiškumą ir
nuolat besikeičiančius poreikius, žinome, kaip svarbu laiku priimti pamatuotus sprendimus
dėl veiklos plėtros ir operatyviai juos įgyvendinti.

Teikiame pagalbą kompleksiniais teisiniais klausimais, tokiais kaip konsultacijos dėl veiklos /
sutartinių dokumentų bei šių dokumentų rengimas (Terms and Conditions), atstovavimas
derybose su klientais, paslaugų teikėjais ar partneriais (pvz., debesijos paslaugų,
kompiuterinės įrangos, programinės įrangos palaikymo ir priežiūros sutartys), el. sutarčių
sudarymas, duomenų apsaugos (GDPR) reikalavimų įgyvendinimas, intelektinės nuosavybės
(IP) apsauga, vartotojų teisių apsaugos ar darbo teisė (pvz., opcionų darbuotojams
suteikimas). Taip pat padedame spręsti veiklos iššūkius, susijusius su banko ir kitų mokėjimo
sąskaitų atidarymo skirtingose jurisdikcijose, el. mokėjimų, atsiskaitymo skirtingomis
valiutomis (pvz., EUR, USD, kriptovaliuta) klausimais, bei KYC reikalavimų, būtinų atliekant
bankines operacijas, įgyvendinimo problemas.

Esant poreikiui, galime pasiūlyti pagalbą investuotojų paieškos, verslo plėtros ir kitais
klausimais.
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