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Kaip ir kiekvieną mėnesį, tarptautinė audito ir verslo konsultacijų bendrovė
Deloitte Lietuva Jus supažindina su Mokesčių ir teisės departamento
parengtu naujienlaiškiu. Jame pateiktos mūsų ekspertų įžvalgos apie
svarbiausias šios srities naujienas ir pokyčius.
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Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Akcinių bendrovių įstatymo
pakeitimai – numatyta akcijų suteikimo darbuotojams tvarka
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai.
Įstatymo pakeitimais numatyta paprastesnė tvarka kaip galima būtų
motyvuoti darbuotojus suteikiant jiems akcijų.
Pagrindiniai akcijų suteikimo darbuotojams aspektai:














Akcijos gali būti suteikiamos bendrovės, patronuojančios ar dukterinės
bendrovės darbuotojams;
Akcijas galima suteikti neatlygintinai arba iš dalies atlygintinai;
Akcijos gali būti suteikiamos tik fiziniams asmenims;
Akcijos negali būti suteikiamos bendrovės, patronuojančios ar
dukterinės bendrovės akcininkui, kuriam jau priklauso bent 5 procentai
balsų, suteikiančių bendrovės akcijų;
Akcijos suteikiamos išleidžiant naują akcijų (paprastųjų akcijų,
privilegijuotųjų akcijų ar darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų
akcijų) emisiją arba perleidžiant bendrovės turimas savas akcijas;
Akcijų suteikimui iš bendrovės pelno turi būti sudarytas specialus
rezervas akcijoms suteikti arba bendrovė turi būti įsigijusi savų akcijų
(ne daugiau kaip 10 proc. visų akcijų);
Bendrovės turės pasitvirtinti Akcijų suteikimo taisykles, kuriose ir bus
aptariama akcijų suteikimo tvarka;
Svarbus momentas yra tas, jog Akcijų suteikimo taisyklių rengimo
iniciatyvos teisę turės ne tik bendrovės akcininkai, kuriems
priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų,
bendrovės vadovas, valdyba bei stebėtojų taryba, bet ir bendrovės
darbuotojų grupė, kuri sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų bendrovės
darbuotojų. Taigi, įstatymo pakeitimais darbuotojai yra skatinami
aktyviau įsijungti į bendrovių valdymą;
Akcijų suteikimo taisyklės bus skelbiamos bendrovės interneto
svetainėje arba bus sudaroma galimybė bendrovės akcininkams,
darbuotojams ir (ar) organų nariams ir, jeigu taip nustatyta šiose
taisyklėse, kitiems asmenims su jomis susipažinti bendrovės buveinėje.
Kai Akcijų suteikimo taisyklėse nustatomos disponavimo suteiktomis
akcijomis sąlygos (suvaržymai), šių sąlygų (suvaržymų) faktą
patvirtinantis dokumentas pateikiamas juridinių asmenų registro
tvarkytojui per 10 darbo dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo dėl Akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo dienos.
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Kiti svarbūs Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai:
-

-

Numatyta, kad apie vienintelio akcininko pasikeitimą arba atveju, kai
visas akcinės bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo Juridinių asmenų
registrui turės pranešti tik akcinės bendrovės, t.y. Juridinių asmenų
registre nebeliks viešo duomens apie uždarosios akcinės bendrovės
vienintelį akcininką. Tačiau uždarosioms akcinėms bendrovės išlieka
pareiga apie akcininkų pasikeitimus pranešti Juridinių asmenų dalyvių
informacinei sistemai;
Bendrovių, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2
visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso
valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, taip pat tokių bendrovių
dukterinių bendrovių vadovai bus priimami į darbą tik 5 metų
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kadencijai ir tas pats asmuo tos pačios grupės vadovu galės būti
renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;
Neseniai įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės atleistos nuo pareigos
skubiai taisyti padėtį, kai bendrovės nuosavas kapitalas tampa
mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.
Uždarosios akcinės bendrovės nuo kurių įsteigimo nepraėjo 18
mėnesių, susidariusią padėtį turės ištaisyti ne per 3 mėnesius, o per 12
mėnesių nuo tos dienos, kai valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie
susidariusią padėtį.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalios Akcinių bendrovių įstatymo
pakeitimai – ribojimai tapti stebėtojų tarybos ir valdybos
nariu
2017 m. lapkričio 21 d. buvo patvirtinti papildomi Akcinių bendrovių
įstatymo pakeitimai, kurie įsigalios 2018 m. liepos 1 d. Po 2018 m. liepos 1
d. renkant naują stebėtojų tarybą ar valdybą ar pavienius šių organų narius,
stebėtojų tarybos ir valdybos nariu negalės būti renkamas auditorius ar
audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant
bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2
metų laikotarpis. Stebėtojų tarybos nariais taip pat negalės būti renkami
dukterinės bendrovės valdymo organo nariai. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog
iki 2018 m. liepos 1 d. išrinktos stebėtojų tarybos ir valdybos savo funkcijas
atlieka iki kadencijos, kuriai šie organai buvo išrinkti, pabaigos arba iki bus
išrinkti nauji organai.
Daugiau informacijos čia.

Priimtas Konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymas
2017 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimui buvo perduotas
nagrinėti skubos tvarka Konkurencijos teisės įstatymo pakeitimas. Šiuo
pakeitimu siūloma:
Įstatymo pakeitimu siekiama mažinti administracinę naštą ūkio subjektams,
ketinantiems teikti pranešimus apie koncentraciją:











suminių pajamų riba didinama nuo šiuo metu esančios 14,5 mln. eurų
ribos iki 20 mln. eurų ribos, o kiekvieno mažiausiai iš dviejų
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų pajamų riba nuo 1,45 mln.
eurų iki 2 mln. eurų;
visų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų (tiek Lietuvoje
įsisteigusių, tiek ir užsienio subjektų) atžvilgiu skaičiuojamos tik
Lietuvoje gautos pajamos;
Konkurencijos tarybai reikės pateikti kiekvieno koncentracijoje
dalyvaujančio ūkio subjekto tik paskutinių vienerių metų iki
koncentracijos metinių finansinių ataskaitų rinkinius;
asmenų sąsajumas bus susietas su 1/2 (dabar 1/3) ir daugiau akcijų,
turto, balsavimo ar kitų teisių turėjimu;
bus įtvirtinta nuostata, jog du arba daugiau sandorių, kuriuos per 2 metų
laikotarpį sudaro tie patys asmenys arba įmonės, bus laikomi viena ir ta
pačia koncentracija, kuri atsiranda paskutinio sandorio sudarymo metu;
bus nustatyta pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo sustabdymo
procedūra.
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Įstatymo pakeitimu taip pat siekiama tinkamai suderinti Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatas su geriausios tarptautinės
praktikos ir Europos Sąjungos nuostatomis bei sudaryti sąlygas
veiksmingesnei koncentracijos peržiūros procedūrai.
2017 m. gruodžio 19 dieną Įstatymas buvo pakeistas ir pakeitimas įsigaliojo
nuo 2018 m. sausio 1 dienos.
Daugiau informacijos rasite čia.

Užregistruotas Reklamos įstatymo pakeitimo projektas,
numatantis papildomus reikalavimus iškaboms ir išorinei
reklamai
2017 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime užregistruotas Reklamos
įstatymo pakeitimo projektas. Šiuo pakeitimu pateikiamas iškabos ir
išorinės reklamos apibrėžimas. Išorine reklama be kita ko bus laikoma taip
pat ir reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir
(arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės bei
iškaboje pateikiama informacija. Pakeitimu taip pat numatyti atvejai kada
leidimas įrengti išorinę reklamą bus nereikalingas:









Kai reklamos pateikimo priemonės yra nekilnojamojo turto registre
įregistruotame statinyje su stogu ir galinėmis sienomis ar be sienų ir ant
šių reklamos pateikimo priemonių pateikiama reklama yra susijusi su
šiame statinyje vykdoma veikla;
Kai reklamos pateikimo priemonės yra patalpose, tačiau reklama yra
matoma iš lauko pusės;
Kai išorinė reklama pateikiama ant transporto priemonės, kuri įrengta
kaip prekių pardavimo vieta arba naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį
žmonėms ir (arba) kroviniams vežti, išskyrus atvejus, kai ant transporto
priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos
pateikiama išorinė reklama;
Kai iškabą įsirengia notaras ar antstolis;
Kai įrengiama ne didesnio kaip 0,3 m2 ploto iškaba;
Kai įrengiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos
nustatytus reikalavimus atitinkanti iškaba, ant kurios ar kurioje
pateikiamas tik reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) vardas, pavardė
arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas
(parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), arba parduodamų prekių ar
teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.) ir
(arba) darbo laikas.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Užregistruota keletas įstatymų, susijusių su atliekų
tvarkymu, pakeitimo projektų
Aplinkos ministerija įgyvendina projektą, kurio metu kuriama Vieninga
gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (toliau – GPAIS).
GPAIS padės užtikrinti efektyvų Valstybinio atliekų tvarkymo plano
įgyvendinimą ir veiksmingą įmonėse vykdomos atliekų susidarymo ir
tvarkymo apskaitos stebėseną, kontrolę ir tolimesnių atliekų tvarkymo
sistemos vystymo veiksmų planavimą. Įstatymų projektais siūloma
nustatyti pareigą ūkio subjektams vykdyti apskaitą ir teikti ataskaitas
Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai naudojantis GPAIS bei pareigą
pakuočių gamintojams, vykdantiems pakuočių apskaitą, registruotis, o

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga

atliekas surenkančios ir (ar) vežančios įmonės surinktas ir vežamas atliekas
turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius.
Apskaitos vedimas ir ataskaitų pateikimas bei jų tikrinimas per GPAIS turėtų
būti greitesnis, paprastesnis ir inovatyvesnis būdas ūkio subjektams
įgyvendinti pareigą vesti apskaitą ir teikti ataskaitas, o atsakingiems
specialistams, mažinant patikros laiko sąnaudas, efektyviai patikrinti
pateiktus duomenis.
Daugiau informacijos rasite čia.

Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, jog darbo
vietos stebėjimas vaizdo kameromis pažeidžia darbuotojų
teisę į privatumą
2017 m. lapkričio 28 dieną Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliauTeismas) priėmė sprendimą, kuriuo nustatė, jog darbo vietos stebėjimas
vaizdo kameromis pažeidė darbuotojų teisę į privatumą. Byla yra susijusi su
profesorių pateiktu skundu dėl privatumo pažeidimo, kai vaizdo kamerų
stebėjimas buvo įrengtas Montenegro universiteto auditorijose, kuriose jie
dėstė. Dėstytojai teigė, kad jie negali veiksmingai kontroliuoti surinktos
informacijos ir jog toks stebėjimas yra neteisėtas. Teismas pažymėjo, kad
ankstesnėse bylose slaptą vaizdo stebėjimą darbo vietoje laikė kišimusi į
privatų darbuotojo gyvenimą, todėl ir šioje byloje neslaptą darbuotojų
stebėjimą darbo vietoje vaizdo kameromis laikė kišimusi į privatų gyvenimą.
Remdamasis bylos medžiaga, Teismas keturiais balsais prieš tris
konstatavo, jog toks stebėjimas vaizdo kameromis pažeidė darbuotojų teisę
į privatumą ir taip pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
konvencijos 8 straipsnį (pareigą gerbti asmeninį ir šeimos gyvenimą).
Sprendimo tekstą rasite čia.
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