
 
 

STUDIJŲ DALYKO (MODULIO) APRAŠAS 

 

Dalyko (modulio) pavadinimas Kodas 

LIETUVOS MOKESČIŲ SISTEMA  

 

Dėstytojas (-ai) Padalinys (-iai) 

Koordinuojantis: lekt. dr. Vitas Vasiliauskas  

 

Kitas (-i): doc. dr. Aistė Medelienė 

Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės 

katedra 

Saulėtekio al. 9, I rūmai, LT-10222, Vilnius 

405 kab., tel. (8 5) 2366175, el. paštas: vtkatedra@tf.vu.lt 

 

Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Pasirenkamasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 8 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: 
studentai turi būti įsisavinę privalomus 1-7 semestrų 

teisės studijų programos dalykus, rekomenduojama mokėti 

anglų kalbą 

Gretutiniai reikalavimai (jei yra): 

 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 128 32 96 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Šiuo kursu siekiama, kad studentai suvoktų Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių sistemą, jų įtaką viešiesiems 

finansams. Studentai turėtų suprasti Lietuvoje taikomų mokesčių apmokestinimo principus, šių mokesčių tarpusavio 

sąveiką, mokesčių administravimo mechanizmą. Taip pat studentai turėtų įsisavinti tarptautinio apmokestinimo 

pagrindus, turėtų suprasti Europos Sąjungos mokesčių teisės įtaką nacionalinei mokesčių sistemai. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- suvoks Lietuvoje taikomus mokesčius kaip sistemą, 

išanalizuos ir nustatys jų tarpusavio ryšius; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminių aspektų 

analizė. 

Egzaminas raštu (atviri ir uždari 

klausimai / užduotys), 

kaupiamasis balas (darbas 

seminarų metu, koliokviumas). 

- supras valstybės mokestinių pajamų paskirtį, ryšį su 

valstybės išlaidomis bei tarpusavio priklausomybę; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminių aspektų 

analizė. 

Egzaminas raštu (atviri ir uždari 

klausimai / užduotys), 

kaupiamasis balas (darbas 

seminarų metu, koliokviumas). 

- išsiugdys gebėjimą suvokti ir aiškinti mokesčių teisės 

aktus, analizuoti teismų bei ikiteisminį mokestinių 

ginčų nagrinėjimą atliekančių institucijų praktiką; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminių aspektų 

analizė. 

Egzaminas raštu (atviri ir uždari 

klausimai / užduotys), 

kaupiamasis balas (darbas 

seminarų metu, koliokviumas). 

- supras mokesčių administravimo mechanizmą; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminių aspektų 

analizė. 

Egzaminas raštu (atviri ir uždari 

klausimai / užduotys), 

kaupiamasis balas (darbas 

seminarų metu, koliokviumas). 

- identifikuos Europos Sąjungos mokesčių teisės bei 

tarptautinio apmokestinimo šaltinių įtaką nacionalinei 

mokesčių sistemai ir per tai sugebės taikyti ir aiškinti 

mokesčių teisės normas;  

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminių aspektų 

analizė. 

Egzaminas raštu (atviri ir uždari 

klausimai / užduotys), 

kaupiamasis balas (darbas 

seminarų metu, koliokviumas). 

- suvoks Lietuvoje taikomus mokesčius kaip sistemą, 

išanalizuos ir nustatys jų tarpusavio ryšius. 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminių aspektų 

analizė. 

Egzaminas raštu (atviri ir uždari 

klausimai / užduotys), 

kaupiamasis balas (darbas 

seminarų metu, koliokviumas). 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų 

laikas ir užduotys 
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Užduotys 

1. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos kaip 

visumos samprata, ryšys tarp nacionalinių 

pajamų ir išlaidų, LR mokesčių teisės šaltiniai. 

2  1    3 8 
Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė. 

2. LR mokesčių administravimo sistema. 2  1    3 8 
Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė. 

3. ES mokesčių teisės pagrindai ir jos įtaka 

nacionalinei mokesčių sistemai. 
2  1    3 16 

Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė; 

teismų praktikos 

analizė. 

4. Tarptautinio apmokestinimo principai ir LR 

mokesčių sistema. 
2  1    3 16 

Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė; 

teismų praktikos 

analizė. 

5. Specialūs mokesčių įstatymai. 12  5    17 40 

Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė; 

teismų praktikos 

analizė. 

6. Mokesčių planavimas, mokesčių vengimas, 

mokesčių slėpimas. 
2  1    3 8 

Mokslinės literatūros 

ir šaltinių analizė; 

teismų praktikos 

analizė. 

Iš viso 22  10    32 96  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Kaupiamasis vertinimas už 

darbą seminarų metu 
20 Semestro metu 

Seminarų metu vertinamas aktyvumas, kuris pasireiškia 

klausimų pristatymu, jų analize, dalyvavimu diskusijose bei 

koliokviumo įvertinimas. 

Egzaminas 80 Semestro gale 

Testas raštu, kurio metu studentai turės atsakyti į dešimt 

klausimų, pažymėdami teisingus atsakymus iš kiekvieno 

klausimo penkių pateiktų galimų atsakymo variantų. Gali būti 

ir keli teisingi vieno klausimo atsakymai, kuriuos būtina 

pažymėti. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

ARNOLD, Brian J.; 

MCINTYRE, Michael J. 
2002 

International Tax Primer. 2
nd

 

ed. 
 

The Hague; London: 

Kluwer Law International 

MEDELIENĖ, Aistė; 

SUDAVIČIUS, Bronius 
2011 Mokesčių teisė   Vilnius: VĮ Registrų centras 

TERRA, Ben J. M.; 

WATTEL, Peter J. 
2008 European Tax Law. 5

th
 ed.  

Alphen aan den Rijn, The 

Netherlands: Kluwer Law 

International 

Papildoma literatūra 

LARKIN, Barry 2005 
IBFD International Tax 

Glossary. 5
th

 ed. 
 

Amsterdam: International 

Bureau of Fiscal 

Documentation 

ORGANISATION FOR 

ECONOMIC CO-

OPERATION AND 

DEVELOPMENT; 

COMMITTEE ON 

FISCAL AFFAIRS 

2010 

Model Tax Convention on 

Income and on Capital. 8
th

 

ed. Condensed version 

 Paris: OECD 



THURONYI, Victor 2003 Comparative Tax Law  
The Hague; London: 

Kluwer Law International 

 


