
Teisės aktų naujienos

Paskelbtas ESMA pranešimas investicinių paslaugų teikėjams dėl COVID-19

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) 2020 m. kovo 31 d.
paskelbė pranešimą, kuriame nustatyta, kad pavedimų vykdymo vietos ir
investicines paslaugas teikiančios įmonės turi teisę COVID-19 pandemijos
metu atidėti ataskaitų apie pavedimų vykdymą paskelbimą, kaip tai
nustatyta atitinkamų ataskaitų paskelbimą reglamentuojančiuose
reguliavimo techniniuose standartuose (RTS):
• pavedimų vykdymo vietos, kurios neturi galimybės paskelbti ataskaitų iki

2020 m. kovo 31 d., turi teisę ataskaitas paskelbti vėliau, kai tik tai
tampa įmanoma, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2020 m.
birželio 30 d.;

• investicines paslaugas teikiančios įmonės, kurios turi paskelbti
atitinkamas ataskaitas iki 2020 m. balandžio 30 d., turi jas paskelbti ne
vėliau kaip iki 2020 m. birželio 30 d.

ESMA pranešimas čia.

Finansai ir bankininkystė

Lietuvos bankas dėl COVID-19 atideda dalį planuotų tikrinimų

Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Vyriausybės paskelbtą karantiną dėl
koronaviruso COVID-19 visoje šalies teritorijoje ir tarptautinių institucijų
rekomendacijas, įvertinęs padėtį finansų rinkoje, peržiūrėjo 2020 m. finansų
rinkos dalyvių tikrinimų (inspektavimų, tyrimų) planą ir atnaujino jį.

Atnaujintas 2020 m. finansų rinkos dalyvių tikrinimų (inspektavimų, tyrimų)
planas čia.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1919_esma_statement_on_covid-19_and_best_execution_reports.pdf
https://www.lb.lt/uploads/documents/files/FRD_patikrinimai_2020_pakeitimai_skelbimui.pdf


Teisės aktų naujienos

Finansai ir bankininkystė

Lietuvos banko balandžio mėnesį taikytos poveikio priemonės:

(i) Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už netinkamą klientų lėšų laikymą
skyrė baudą mokėjimo įstaigai.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad mokėjimo įstaiga dalį klientų
lėšų saugojo netinkamai. Mokėjimo įstaiga pažeidė Mokėjimo įstaigų
įstatymo reikalavimus: nors klientų lėšas laikė kredito įstaigose, tačiau dalį jų
– ne klientų lėšoms saugoti skirtose sąskaitose, kaip tai nustato įstatymas.

Už tai Lietuvos bankas skyrė mokėjimo įstaigai 9 tūkst. Eur baudą.

Daugiau čia.

(ii) Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė įspėjimą draudimo brokerių
bendrovei

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi draudimo brokerių bendrovės
inspektavimą, nustatė Draudimo įstatymo pažeidimų, susijusių su
vartotojams teiktomis draudimo produktų platinimo paslaugomis.

Lietuvos banko specialistai iš atrankos būdu pasirinktų 46 draudimo sutarčių
nustatė 7 atvejus, kai bendrovė sutartyje pateikė didesnę paslaugų kainą nei
pirminiame pasiūlyme, iš jų 4 atvejais iš klientų buvo reikalaujama
priemokos. Taip pat nustatyti 2 atvejai, kai draudiko sudarytoje draudimo
sutartyje nurodyta kaina buvo mažesnė, nei sumokėjo klientas. Bendrovė,
nesuteikdama teisingos informacijos apie draudimo kainą, nusižengė
įstatymo reikalavimams.

Daugiau čia.

https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-prieziuros-tarnybos-sprendimai-269
https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-banko-prieziuros-tarnybos-sprendimai-269


Teisės aktų naujienos
Finansai ir bankininkystė

Lietuvos banko balandžio mėnesį taikytos poveikio priemonės:

(iii) Lietuvos banko valdyba už šiurkščius ir sistemingus įstatymų
pažeidimus panaikinomokėjimo įstaigos licenciją.

Toks nutarimas priimtas dėl įstaigos veikloje nustatytų reikšmingų atitikties
turimos licencijos reikalavimams ir šiurkščių pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, taip pat
dėl netinkamos klientų lėšų apsaugos ir neteisingos informacijos teikimo
Lietuvos bankui priežiūrai skirtose ataskaitose.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybai atlikus mokėjimo įstaigos veiksmų tyrimą,
nustatyta, kad įstaiga laikė klientų lėšas ilgiau, negu tai leido įstaigos turima
mokėjimo įstaigos licencija. Tuo naudodamasi įstaiga leido elektroninius
pinigus, nors tai daryti draudžiama neturint tam reikalingos licencijos,
suteikiančios teisę leisti elektroninius pinigus.

Įstaiga taip pat pažeidė mokėjimo įstaigoms keliamus klientų lėšų apsaugos
reikalavimus: ji ilgą laiką didžiąją dalį klientų lėšų saugojo kredito įstaigose,
tačiau nebuvo numatyta, kaip užtikrinama mokėjimo paslaugų vartotojų
lėšų apsauga. Nustatyta, kad įstaigos lėšos nebuvo atskirtos nuo klientų
lėšų, nors taip turi būti padaryta dėl lėšų saugumo.

Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad įstaiga ilgiau nei metus priežiūrai skirtose
ataskaitose Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją apie savo ir klientų
lėšų likučius.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybai atlikus mokėjimo įstaigos tikslinį pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities inspektavimą, buvo
nustatyti šiurkštūs ir sistemingi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir
teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimai, susiję su pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo rizikų vertinimu, kliento ir kliento atstovo
tapatybės nustatymu, tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimu,
darbuotojų tinkamu supažindinimu su pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos reikalavimais. Inspektavimo metu taip pat buvo
nustatyta, kad įstaigos taikomos kliento dalykinių santykių ir operacijų
stebėsenos priemonės buvo formalios, neveiksmingos ir nepakankamos
siekiant užtikrinti, kad laiku būtų pastebėtos įtartinos kliento operacijos ir
(arba) veikla, įstaiga nevaldė rizikos, kad ja nėra ar nebus pasinaudota pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo tikslais.

Įvertinusi visas aplinkybes, Lietuvos banko valdyba panaikino mokėjimo
įstaigos licenciją. Tai reiškia, kad bendrovė neturi teisės teikti mokėjimo
paslaugų, išskyrus atvejus, kai būtina atsiskaityti su esamais klientais.

Daugiau čia.

https://www.lb.lt/lt/naujienos/uz-bruc-bond-uab-siurkscius-ir-sistemingus-istatymu-pazeidimus-panaikinta-mokejimo-istaigos-licencija


Teisės aktų naujienos

Seimas priėmė Civilinio turto konfiskavimo įstatymą

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos civilinio turto
konfiskavimo įstatymą. Įstatymu siekiama sukurti prielaidas veiksmingiau
kovoti su tokiais reiškiniais kaip organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir
savanaudiški nusikaltimai.

Pagal priimtą įstatymą asmens turtą būtų galima konfiskuoti, jei asmuo,
pavyzdžiui, priklauso nusikalstamoms grupuotėms, įtariamas, kaltinamas ar
nuteistas už sunkius ir kai kuriuos apysunkius nusikaltimus, pavyzdžiui,
prekybą žmonėmis, plėšimą, turto prievartavimą, kontrabandą, korupcinius
nusikaltimus. Konfiskuoti turtą būtų leidžiama tik tuomet, jeigu jo vertė
neatitinka asmens teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 100 tūkst. eurų, o
asmuo negali pagrįsti turimo turto teisėtumo.

Daugiau čia.

Teisė ir mokesčiai

AtidedamasMedicinos priemonių reglamento įsigaliojimas

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos informuoja, kad Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento dėl medicinos priemonių taikymas atidedamas vieneriems
metams ir bus pradėtas taikyti nuo 2021 m. gegužės 26 d.

Tai leis valstybėms narėms, sveikatos įstaigoms ir ekonominės veiklos
vykdytojams teikti pirmenybę kovai su tebevykstančia koronaviruso
pandemija.

Akreditavimo tarnybos pranešimas čia.

Europos Komisijos pranešimas čia.

Europos Parlamento pranešimas čia.

Komisijos pasiūlymas čia.

https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-prieme-civilinio-turto-konfiskavimo-istatyma
https://www.vaspvt.gov.lt/node/1417
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_718
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200415IPR77113/parliament-decides-to-postpone-new-requirements-for-medical-devices
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7180_2020_INIT&from=EN


Teisės aktų naujienos

Teisė ir mokesčiai

Pakeistas VMI viršininko įsakymas dėl pagalbos priemonių mokesčių
mokėtojams, paveiktiems koronoviruso sukeltų neigiamų pasekmių

VMI patikslina, jog laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. (karantino
paskelbimo) iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir dar du mėnesius po
ekstremaliosios situacijos pabaigos neigiamą poveikį patyrę mokesčių
mokėtojai nebus laikomi skolingi valstybės ir savivaldybės biudžetams bei
fondams, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė ne anksčiau kaip iki 2020 m.
kovo 16 d.
Tai netaikoma likviduojamiems arba siūlomiems likviduoti,
bankrutuojantiems / restruktūrizuojamiems mokesčių mokėtojams.

Nuoroda į įsakymą čia.

Priimtas Pelno mokesčio įstatymo komentaras dėl papildomo kredito
įstaigų pelnomokesčio

Paaiškinamos papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio nuostatos.

Nuoroda į komentarą čia.

Pakeistos deklaracijos: metinės gyventojams išmokėtų išmokų,
priskiriamų A ir B klasės pajamoms; nekilnojamojo turto; mokesčio už
valstybinius gamtos išteklius

Priimti šių deklaracijų formų ir pildymo tvarkų pakeitimai:

• metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės
pajamoms, deklaracijos GPM312 formos ir jos priedų GPM312L,
GPM312U (nuoroda čia, VMI informacija čia);

• nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 (nuoroda čia, VMI
informacija čia);

• mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos
KIT708 ir jos papildomo lapo KIT08P (nuoroda čia).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e782df06f5411eabee4a336e7e6fdab/asr
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-12092/810f8f9d-f07d-4bb4-b044-288d284809b2
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8335cb30809311eab005936df725feed
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-15470/36235737-0c52-463e-9ec5-3d0b0718d3fe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a56486607b2011eab005936df725feed
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-13119/b98c89d2-e0f7-41c5-aa3c-0ab85b9a1c9b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/90b39ab0830b11eab005936df725feed

