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Kaip ir kiekvieną mėnesį, tarptautinė audito ir verslo konsultacijų bendrovė
Deloitte Lietuva ir Advokatų profesinė bendrija Deloitte Legal Jus
supažindina su Mokesčių ir teisės ekspertų parengtu naujienlaiškiu, kuriame
pateiktos įžvalgos apie svarbiausias šios srities naujienas ir pokyčius.
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Lietuvos Bankas įkūrė reguliacinę erdvę “smėlio dėžė”
FinTech įmonės, pateikusios paraišką dalyvauti Lietuvos Banko
bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje, nuo spalio 15 dienos gali
išbandyti inovatyvias idėjas realioje aplinkoje.
Lietuvos Bankas sukūrė inovacijoms draugišką erdvę siekdamas
pagreitinti ir palengvinti finansinių naujovių pasiekiamumą. Realioje
aplinkoje gimusios idėjos galėtų greitai peržengti bandomosios
aplinkos ribas ir sustiprinti konkurenciją finansų sektoriuje, o tai
būtų itin naudinga vartotojams, kurie gautų modernias,
kokybiškesnes, pigesnes finansines paslaugas.
Bandomąja erdve galės pasinaudoti tiek veikiančios patvirtintos
finansų įstaigos, tiek finansų sektoriaus naujokai. Į bandomąją
erdvę įmonės bus atrenkamos jeigu atitinka tam tikrus kriterijus, iš
kurių svarbiausi – produkto ar sprendimo inovatyvumas ir nauda
visuomenei.
Lietuvos banko bandomoji finansinių inovacijų aplinka bus ypač
naudinga diegiant inovacijas, kurių reguliavimas yra nepakankamas
arba neaiškus. Inovacijų kūrėjams ir reguliuotojui glaudžiai
bendradarbiaujant, bus galima įvertinti galimą inovacijų įtaką
vartotojams, identifikuoti kylančias rizikas, nustatyti su inovacijų
taikymu susijusius galimus reguliavimo trūkumus ir sumažinti ar
panaikinti galimą neigiamą finansinių inovacijų įtaką.
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Tomas Davidonis
tdavidonis@deloittece.com
+370 686 89 558

Lietuva siekia būti viena iš pirmųjų pasaulyje įteisinusia
virtualią buveinę
Ūkio ministerija pateikė pasiūlymą įteisinti virtualią buveinę, t . y.
suteikti galimybę steigti įmones, kurios neturėtų fizinio patalpų
adreso ir visą komunikaciją su valstybės institucijomis bei kitais
asmenimis vykdytų tik virtualioje erdvėje. Priėmusi šį sprendimą,
Lietuva taptų viena iš pirmųjų pasaulyje įteisinusia virtualią buveinę.
Šiuo metu steigiant įmonę, jos buveinė yra nustatoma pagal patalpų
adresą. Dėl to bendrovių steigėjai, neturintys nekilnojamojo turto,
turi kreiptis į asmenis, turinčius patalpas ir gauti jų sutikimą
registruoti įmonę (už užmokestį arba nemokamai). Tam tikrais
atvejais toks reikalavimas itin apsunkina įmonių steigimo procesą.
Priešingai, pasirinkus virtualią buveinę turėtų būti nurodomas tik
suteiktas elektroninio pristatymo dėžutės adresas Nacionalinėje
elektroninių siuntų pristatymo informacinėje sistemoje.
Virtualios buveinės pasirinkimas taip pat palengvintų komunikaciją
su valstybės institucijomis ir kitais asmenimis. Be to, būtų
sumažinta administracinė ir finansinė našta, kuri atsiranda
naudojantis tarpininkavimo paslaugomis, siunčiant dokumentus
registruotu laišku įmonės buveinės adresu ir pan.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prisideda prie
asmens duomenų apsaugos reformos įgyvendinimo Lietuvoje
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, prisidėdama prie asmens
duomenų apsaugos reformos įgyvendinimo Lietuvoje, parengė
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rekomendaciją, kuri smulkiam ir vidutiniam verslui padės taikyti
naują asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą praktikoje.
Rekomendaciją rasite čia.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atliko pirmuosius
įmonių patikrinimus
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija didžiosiose bendrovėse,
veikiančiose maisto, namų apyvokos prekių parduotuvių ir vaistinių
sektoriuje, atliko rinkodaros veiksmų patikrinimus ir pateikė
apibendrintus rezultatus. Pažymėtina, jog visose tikrintose įmonėse
rasta asmens duomenų tvarkymo pažeidimų. Valstybinė duomenų
apsaugos inspekc ija bendrovėms pateikė nurodymus pašalinti
nustatytus pažeidimus.
Apibendrintus rezultatus rasite čia.
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Vadovo įsakymo neteisėtumas savaime nereiškia juridinio
asmens vadovo materialinės atsakomybės
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį dėl materialiosios
teisės normų, reglamentuojančių įmonės vadovo materialinės
atsakomybės taikymo sąlygas, aiškinimo ir taikymo.
Teisėjų kolegija konstatavo, jog materialinė vadovo atsakomybė
kyla, kai:
-

pažeidimo metu šalis sieja darbo santykiai;
žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla;
yra nustatomos visos šios sąlygos: neteisėta veika, žala,
priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo,
vadovo kaltė.

Juridinio asmens vadovas nėra materialiai atsakingas vien už tai,
kad teismai vadovo įsakymą dėl darbuotojo atleidimo iš darbo
pripažino neteisėtu. Taigi, vadovo sprendimo neteisėtumas savaime
nereiškia, kad vadovas kaltas dėl iš jo kilusių pasekmių materialinės
atsakomybės prasme. Vadovo materialinė atsakomybė už neteisėtą
darbuotojo atleidimą taikoma, jeigu yra įrodyta, kad vadovas veikė
nerūpestingai priimdamas šį sprendimą.
Daugiau informacijos rasite čia.

“Vadovo materialinė
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