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LIETUVOS RESPUBLIKOS
MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-2159 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2020 m. lapkričio 5 d. Nr. XIII-3359
Vilnius
1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Mažosios bendrijos narys gali sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl
paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius
turinčias sutartis. Bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines
sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius
metus. Viršijanti nustatytą dydį suma yra laikoma mažosios bendrijos pelno paskirstymu arba
lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Gitanas Nausėda

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 188605295, Gedimino
pr. 53 1 K-02, 01109 Vilniaus m.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7
straipsnio pakeitimo įstatymas

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-11-05 Nr. XIII-3359

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Kopijos tikrumo patvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Rita Koncijalovienė, Vyriausioji specialistė, Dokumentų
departamentas

Sertifikatas išduotas

RITA KONCIJALOVIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-11-18 14:53:12

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-11-18 14:53:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-27 - 2021-11-26

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis eSeimas. Teisės aktų informacinė sistema (TAIS), versija 1.2.83
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metadata entry &quot;Index of the case (volume) the document is
assigned to&quot; must be specified
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-11-20)

Paieškos nuoroda

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bd307ad0235711eb8c97e0
1ffe050e1c

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-11-20 01:26:11 TAIS

