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Mokesčių naujienos

Sugriežtinti reikalavimai, taikomi iš kitos Europos Sąjungos
valstybės narės atgabenamam ne maisto produktuose esančiam
denatūruotam etilo alkoholiui
Siekdama išvengti piktnaudžiavimo atvejų, kai iš kitų Europos Sąjungos
valstybių narių atgabentas akcizais neapmokestinamas, ne maistui
skirtuose produktuose esantis denatūruotas etilo alkoholis yra parduodamas
ir naudojamas kaip apsvaigimą sukeliantis gėrimas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2016 m. gegužės 2 d. priėmė nutarimą Nr. 437 (toliau –
Nutarimas), kuriuo pakeitė Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV)
2002 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 902 dėl denatūruoto etilo alkoholio,
kuriam netaikomi akcizai.
Nutarimu sugriežtinti reikalavimai, taikomi iš kitos valstybės narės
atgabenamam ne maisto produktuose esančiam denatūruotam etilo
alkoholiui: siekiant netaikyti akcizų, iš kitos valstybės narės atgabenamas į
Lietuvą ne maisto produktuose esantis denatūruotas etilo alkoholis privalės
būti papildomai denatūruotas pagal formulę, kurioje denatūranto izopropilo
alkoholio kiekis yra didesnis nei 10 litrų 1 hektolitrui absoliučiojo etilo
alkoholio. Priešingu atveju, denatūruotam etilo alkoholiui bus taikomas
Akcizų įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas 1353,69 euro už gryno
etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.
Nutarimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 d.
Daugiau informacijos rasite čia.

Papildytos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos
dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės
LRV 2016 m. gegužės 18 d. priėmė nutarimą Nr. 487 dėl Mokesčiams
apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo
taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų LRV 2002 m. gegužės 29 d.
nutarimu Nr. 780, pakeitimo.
Taisyklių 19 punktas buvo papildytas 19.7 papunkčiu, pagal kurį už
Lietuvoje suteiktų telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (ar)
elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, kurioms taikoma Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo XII skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta speciali
apmokestinimo („Vieno langelio“, angl. Mini One Stop Shop) schema,
įforminimui PVM sąskaitos faktūros nenaudojamos, jeigu minėtos paslaugos
teikiamos fiziniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys.
Nutarimas įsigalioja 2016 m. gegužės 20 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
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Teisės naujienos

Patvirtintas 2016 I ketvirčio vidutinio darbo užmokesčio dydis
2016 m. gegužės mėnesį patvirtintas vidutinis darbo užmokestis už 2016
m. pirmąjį ketvirtį, kuris lygus 748 eurams.
Lietuvos statistikos departamentas skelbia šalies ūkio darbuotojų vidutinio
mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydį, kuris aktualus užsienio piliečiams,
kurie kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo Lietuvoje kaip aukštos
kvalifikacijos darbuotojai.
Siekiant gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje šiuo pagrindu, užsieniečio
gaunamas atlyginimas negali būti mažesnis kaip 2 paskutinio skelbto šalies
vidutinio darbo užmokesčio dydžiai (t.y. 1 496 eurai).
Jei atlyginimas didesnis nei 3 vidutiniai darbo užmokesčio dydžiai (t. y. 2
244 eurai), taikoma paprastesnė leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo
tvarka.
Daugiau informacijos rasite čia.

Numatytas naujas pagrindas nacionalinės vizos (D) išdavimui
2016 m. gegužės 18 d. priimtas įsakymas, kuriuo įtvirtinamas naujas
pagrindas nacionalinės vizos (D) išdavimui.
Užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvą užsiimti teisėta veikla, gali būti
išduota nacionalinė viza (D) iki 1 metų, jei tenkinamos sąlygos šios sąlygos:

įmonė įsteigta ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki užsieniečio
prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos ir įmonės
nuosavo kapitalo vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkst. eurų;

užsienietis yra įmonės vadovas arba įmonės dalyvis, investavęs į šią
įmonę ne mažiau kaip 14 tūkst. eurų.
Įsakymas įsigaliojo nuo 2016 m. gegužės 27 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
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Apie Deloitte
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