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Aktualiausios verslo teisės
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VERSLO TEISĖS TENDENCIJOS ir naujausi teisės aktų
PAKEITIMAI, susiję su:

MOKESČIAIS
KONKURENCINE APLINKAKONKURENCINE APLINKA

DARBO RINKA
ĮMONIŲ VEIKLA IR VALDYMU

VALSTYBINIO TURTO VALDYMU
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VALSTYBINIO TURTO VALDYMU



NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS
mokestinės vertės nustatymas, atsižvelgiant į turto rinkos kainos nukritimą

OKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAS
ia išankstinį susitarimą dėl būsimo sandorio mokestini

PELNO MOKESTIS - gali būti mažinamas išmokamųPELNO MOKESTIS - gali būti mažinamas išmokamų

LENGVATINIS PVM - viesbučių paslaugoms

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS
atskiroms individualioms veiklos rūšims

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS - leidžiamas individualus
mokestinės vertės nustatymas, atsižvelgiant į turto rinkos kainos nukritimą

OKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAS -
simo sandorio mokestinių pasekmių

gali būti mažinamas išmokamų tantjemų dydžiugali būti mažinamas išmokamų tantjemų dydžiu

paslaugoms

MOKESTIS - 5 proc. dydžio mokestis



AKTYVESNIS KONKURENCIJOS TARYBOS VAIDMUO:
tyrimai dėl draudžiamų susitarimų (kartelių), baudos už piktnaudžiavimą
dominuojančia padėtimi, reklamos teisinio reguliavimo priežiūra, leidimų
koncentracijai išdavimo reikalavimai, viešojo administravimo subjektų sprendimų,
įtakojančių sąžiningą konkurenciją, peržiūra

AKTYVESNIS ŪKIO SUBJEKTŲ KONKURENCINĖSAKTYVESNIS ŪKIO SUBJEKTŲ KONKURENCINĖS
APLINKOS GYNIMAS: sąžiningos konkurencijos (prekių ženklų, kitos
intelektinės nuosavybės apsauga) gynimas; piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi
vertinimas; darbuotojų viliojimas ir verslo perėmimas

AKTYVESNIS KONKURENCIJOS TARYBOS VAIDMUO:
tyrimai dėl draudžiamų susitarimų (kartelių), baudos už piktnaudžiavimą
dominuojančia padėtimi, reklamos teisinio reguliavimo priežiūra, leidimų
koncentracijai išdavimo reikalavimai, viešojo administravimo subjektų sprendimų,

AKTYVESNIS ŪKIO SUBJEKTŲ KONKURENCINĖSAKTYVESNIS ŪKIO SUBJEKTŲ KONKURENCINĖS
sąžiningos konkurencijos (prekių ženklų, kitos

intelektinės nuosavybės apsauga) gynimas; piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi
vertinimas; darbuotojų viliojimas ir verslo perėmimas



NUOTOLINIO DARBO SUTARTIS

MOKESTINĖS LENGVATOS darbdaviams

TERMINUOTŲ DARBO SUTARČIŲ

DARBO LAIKO RĖŽIMO ypatumai

DARBO SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

darbdaviams

sudarymas

SUSTABDYMAS



SUPAPRASTINTA VALDYMO PROCEDŪRA:
nešaukiamas steigiamasis susirinkimas; kiekybinio atstovavimo atveju nereikia teikti

sprendimai valdybose priimami balsų dauguma

NUSTATYTA TEISĖ VADOVUI ATSISTATYDINTI

SUPPARASTINTA AKCIJŲ PERLEIDIMO TVARKA:SUPPARASTINTA AKCIJŲ PERLEIDIMO TVARKA:
sutrumpinti pranešimo apie akcijų perleidimo terminai, apmokėjimo už akcijas terminai

PAKEISTA ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO TVARKA IR PAGRINDAI

SIŪLOMAS TOBULINTI ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMAS

SUPAPRASTINTA VALDYMO PROCEDŪRA:
nešaukiamas steigiamasis susirinkimas; kiekybinio atstovavimo atveju nereikia teikti

atstovų parašų pavyzdžių;
sprendimai valdybose priimami balsų dauguma

NUSTATYTA TEISĖ VADOVUI ATSISTATYDINTI

SUPPARASTINTA AKCIJŲ PERLEIDIMO TVARKA:SUPPARASTINTA AKCIJŲ PERLEIDIMO TVARKA:
sutrumpinti pranešimo apie akcijų perleidimo terminai, apmokėjimo už akcijas terminai

PAKEISTA ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO TVARKA IR PAGRINDAI

SIŪLOMAS TOBULINTI ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMAS



CENTRALIZUOTAS TURTO VALDYMAS
priklausančių įmonių akcijų privatizavimas
pardavimo

VALSTYBĖS VALDOMŲ
DIDINIMAS – siekiama nustatyti, kaipDIDINIMAS – siekiama nustatyti, kaip
valdomų įmonių valdymas.

VALDYMAS - atskiriamas valstybei
privatizavimas nuo valstybės nekilnojamojo turto

ĮMONIŲ EFEKTYVUMO
kaip turėtų būti pertvarkomas valstybėskaip turėtų būti pertvarkomas valstybės



APIBENDRINANT

Siekiama gerinti investici
Reaguoti į konkurencinės veiklos pokyčius

Liberalizuoti darbo rinkąLiberalizuoti darbo rinką
Paprastinti įmonių valdymą

Centralizuoti ir efektyvinti valstybinio turto valdymą

RINANT:

Siekiama gerinti investicinę verslo aplinką
Reaguoti į konkurencinės veiklos pokyčius

Liberalizuoti darbo rinkąLiberalizuoti darbo rinką
Paprastinti įmonių valdymą

Centralizuoti ir efektyvinti valstybinio turto valdymą



Ačiū už dėmesį

JURGITA JUDICKIENĖ, advokatė

Olimpiečių g. 1A, LT

už dėmesį.
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