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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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Susisiekite:

Paskelbtos Lietuvos virtualiųjų valiutų ir ICO veiklos gairės
Lietuva viena pirmųjų Europos Sąjungoje parengė išsamias gaires
skaidresnei pirminio viešo žetonų siūlymo (ICO) projektų veiklai
užtikrinti. Šiomis gairėmis siekiama pritraukti užsienio investicijas ir
kurti palankią bei saugesnę aplinką fintech ir blockchain verslui
Lietuvoje.
Kadangi ICO rinka praktiškai nereguliuojama, gairėmis siekiama
suteikti aiškumo ir skaidrumo investuotojams bei verslininkams,
veikiantiems šioje srityje. Gairės susideda iš keturių skyrių, kuriuose
aprašomi ICO projektų bei virtualių valiutų reguliaciniai, mokestiniai,
apskaitos, taip pat pinigų plovimo bei teroristų finansavimo
prevencijos aspektai. Jose taip pat pateikiama paaiškinimų dėl
mokesčių, taikomų ICO projektams bei veiklai, susijusiai su
virtualiomis valiutomis, santrauka.
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Daugiau informacijos rasite čia.
2018 m. birželio 1 d. įsigaliojo Komercinių paslapčių teisinės
apsaugos įstatymas
2018 m. birželio 1 d. įsigaliojo naujasis Komercinių paslapčių
teisinės apsaugos įstatymas. Iki šiol teisinis reglamentavimas,
susijęs su komercinių paslapčių apsauga, nebuvo išsamus, todėl
naujuoju įstatymu siekiama suteikti daugiau aiškumo verslui ir
kitiems komercinių paslapčių turėtojams dėl su komercinių paslapčių
apsauga susijusių teisių, pareigų, reikalavimų ir gynybos būdų.
Naujasis Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymas įtvirtina
sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Nuo 2018 m. birželio 1 d.
vietoje bendro 10 metų senaties termino ieškiniams dėl komercinių
paslapčių apsaugos taikomas sutrumpintas 3 metų senaties
terminas. Be to, naujasis įstatymas apibrėžia, kas yra laikoma
neteisėtu komercinių paslapčių gavimu, naudojimu ir atskleidimu.
Iki įstatymo įsigaliojimo šie apibrėžimai nebuvo pateikti jokiame
teisės akte. Taip pat svarbu paminėti, kad naujasis Komercinių
paslapčių teisinės apsaugos įstatymas įtvirtina nukentėjusios šalies
teisių gynimo būdus, įskaitant teisę reikalauti atlyginti turtinę ir
neturtinę žalą, drausti gaminti, siūlyti, pateikti rinkai ar naudoti su
komercinės paslapties pažeidimu susijusias prekes arba jas
importuoti, eksportuoti ar saugoti šiais tikslais ir kita.
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Daugiau informacijos čia.
Keičiasi dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo
tvarka
2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“
pakeitimai.
Svarbiausios naujovės:
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Keičiami maksimalūs dienpinigių dydžiai. Pavyzdžiui,
dienpinigiai keliaujant į Prancūziją padidėja nuo 57 iki 63
eurų, Vokietiją – nuo 58 iki 62 eurų. Tuo tarpu,
komandiruotėms į kitas valstybes, pavyzdžiui, Norvegiją,
Šveicariją, dienpinigių norma yra mažinama. Kelios valstybės
iš Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašo buvo išimtos, joms
bus taikomas bendras 31 euro dienpinigių dydis.
Apribojamos darbdavių galimybės mažinti dienpinigius.
Pakeitimai įtvirtina taisyklę, kad darbo sutartyje ar
kolektyvinėje sutartyje darbdavys negali numatyti, jog
dienpinigių norma yra mažinama daugiau kaip 50%.
Keičiama dienpinigių skaičiavimo tvarka grįžimo iš
komandiruotės užsienyje dienomis. Nauja tvarka
nebenumato galimybės iki 50% mažinti dienpinigius
darbuotojams už grįžimo į Lietuvą dieną, todėl nuo 2018 m.
liepos 1 d. dienpinigiai darbuotojams už grįžimo į Lietuvą
dieną negali būti mažinami.

Daugiau informacijos rasite čia.
Veiklą pradėjo Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV)
2018 m. gegužės 25 d., įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos
reglamentui (BDAR), veiklą pradėjo Europos duomenų apsaugos
valdyba (EDAV), pakeitusi iki tol veikusią 29 straipsnio darbo grupę.
EDAV pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų
nuosekliai taikomas BDAR ir Europos teisėsaugos direktyva. EDAV
turi teisę priimti bendrąsias gaires, siekdama išaiškinti Europos
duomenų apsaugos teisės aktų sąlygas ir suinteresuotiems
subjektams nuosekliai išdėstyti jų teises ir pareigas. Be to, BDAR
EDAV yra įgaliota priimti privalomus sprendimus nacionalinių
priežiūros institucijų atžvilgiu ir taip užtikrinti nuoseklų reglamento
taikymą.
Pirmojo plenarinio posėdžio metu EDAV priėmė ir išleido šiuos
reikšmingus dokumentus:
-

-

-

Gairių dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, taikomų
tarptautiniam duomenų perdavimui (49 BDAR straipsnis),
galutinę redakciją. Pagrindinis šio dokumento tikslas –
pateikti rekomendacijas dėl BDAR 49 straipsnio, įtvirtinančio
nukrypti leidžiančias nuostatas, taikymo duomenų perdavimo
trečiosioms šalims kontekste. Daugiau informacijos galite
rasti čia.
Sertifikavimo gairių projektą. Šių gairių tikslas – nustatyti
pagrindinius kriterijus, kurie gali būti svarbūs visų tipų
sertifikatų, kurie išduodami pagal BDAR 42 ir 43 straipsnius,
mechanizmams. Viešos konsultacijos dėl šio projekto vyks 6
savaites. Daugiau informacijos galite rasti čia.
Pareiškimą dėl E. privatumo reglamento persvarstymo.
Šiame pareiškime pateikiamas raginimas greitu metu priimti
naują Elektroninių ryšių privatumo reglamentą ir keli
pasiūlymai dėl specifinių klausimų, susijusių su teisės aktų
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leidėjų siūlomais pakeitimais. Daugiau informacijos galite
rasti čia.
Preliminarią nuomonę dėl pritaikytosios duomenų apsaugos.
Šios nuomonės tikslas – pagelbėti organizacijoms
įgyvendinti naujas pareigas dėl pritaikytosios ir
standartizuotosios duomenų apsaugos, kaip tai numatyta
BDAR 25 straipsnyje, skatinant diskusijas ir siūlant galimas
tolesnes veiksmų kryptis. Daugiau informacijos galite rasti
čia.

Daugiau informacijos galite rasti čia.
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