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Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Dėstomo dalyko tikslas – padėti studentui suvokti mokesčio administratoriaus ir mokesčių mokėtojų teises ir pareigas, 

įsisavinti mokesčių administravimo procedūras. Siekiama išugdyti gebėjimą dirbti mokesčių administravimo 

institucijose, atstovauti mokesčių mokėtoją mokestiniuose ginčuose, savarankiškai paaiškinti įstatymų nuostatas, suprasti 

jų esmę, aiškiai ir konkrečiai pateikti savo argumentus. Sudaryti prielaidas studentams savarankiškai gilinti žinias 

mokesčių administravimo srityje, teisingai jas taikyti, analizuoti praktinius ir teorinius šio proceso aspektus, analizuoti 

teismų praktiką; analitinio ir kritinio mąstymo ugdymas, tarpasmeninių ir komunikacinių gebėjimų ugdymas. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos mokesčių administravimo bei mokestinių ginčų procesą 

reglamentuojančių teisės normų turinį, reikšmę, jos paskirtį, 

mokestinių ginčų praktiką; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis 

dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškų užduočių 

paruošimas, šių užduočių 

pristatymas ir vertinimas, 

apklausa žodžiu ir raštu. 

- suvoks ir aiškins mokesčių administravimo bei mokestinių 

ginčų procesą reglamentuojančių teisės normų prasmę ir 

teisingai jas taikys grindžiant teisinius sprendimus; 
Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis 

dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškų užduočių 

paruošimas, šių užduočių 

pristatymas ir vertinimas, 

apklausa žodžiu ir raštu. 

- gebės įvertinti žmogaus ir valstybinių institucijų elgesį, veiklą 

sprendžiant mokestinius ginčus reglamentuojančių teisės 

normų požiūriu; 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti žinias, taikant naujausias 

mokesčių teisės mokslo, įskaitant mokesčių administravimą 

bei mokestinius ginčus, tendencijas šiuolaikiniame kontekste; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis 

dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškų užduočių 

paruošimas, šių užduočių 

pristatymas ir vertinimas, 

apklausa žodžiu ir raštu. 

- gebės raštu ir žodžiu, argumentuotai, remiantis mokesčių 

teisės, įskaitant mokesčių administravimą ir mokestinius 

ginčus, teorinėmis bei teismų praktikos analizės metu įgytomis 

žiniomis kritiškai ir logiškai perteikti savo idėjas, mintis; 

Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis 

dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškų užduočių 

paruošimas, šių užduočių 

pristatymas ir vertinimas, 

apklausa žodžiu ir raštu. - gebės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir teisingai taikyti 

mokesčių administravimą bei mokestinius ginčus 

reglamentuojančias teisės normas;  
Paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas, 

probleminis 

dėstymas. 

Diskusiniai klausimai, 

savarankiškų užduočių 

paruošimas, šių užduočių 

pristatymas ir vertinimas, 

apklausa žodžiu ir raštu. 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais reikalingais mokesčių 

teisės žinių gilinimui (bei studijų tęsimui). 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. Mokesčių administravimo 

samprata. 
4  2    6 10 

Mokslinės literatūros analizė. 

2. Teisės normos, reglamentuojantys 

mokesčių administravimą. 
4  2    6 10 

Mokslinės literatūros analizė. 

3. Mokesčių administratoriaus teisinis 

statusas. 
2  1    3 6 

Mokslinės literatūros analizė; 

darbo atlikimas. 

4. Mokesčių mokėtojų teisinis 

statusas. 
2  1    3 6 

Mokslinės literatūros analizė; 

darbo atlikimas. 

5. Mokesčių apskaičiavimas. 2  1    3 9 
Mokslinės literatūros analizė; 

teismų praktikos analizė. 

6. Mokesčių sumokėjimas ir 

išieškojimas, grąžinimas. 
1  1    2 7 

Mokslinės literatūros analizė; 

teismų praktikos analizė. 

7. Mokestiniai ginčai. 4  2    6 20 
Mokslinės literatūros analizė; 

teismų praktikos analizė. 

8. Atsakomybė už mokesčių įstatymų 

pažeidimus. 
2  1    3 6 

Mokslinės literatūros analizė; 

teismų praktikos analizė. 

        27 Pasirengimas egzaminui. 

Iš viso 21  11    32 101  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Darbas seminarų metu, 

koliokviumas 
30 Semestro metu 

Darbo seminarų metu, taip pat savarankiškų užduočių 

pristatymo grupei, atsakymų į klausimus bei koliokviumo 

įvertinimas. 

Egzaminas 70 Semestro gale 

Atsakymai raštu į 10 teorinių klausimų bei uždavinys, kurių 

metu studentai turi parodyti ir žinias, ir jų pagrindu mokesčių 

administravimo bei mokestinių ginčų disciplinos dėstymo bei 

savarankiško darbo metu susiformuotą suvokimą, ir įgytus 

naujus gebėjimus. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

MEDELIENĖ, A. 2007 
Mokestinio ginčo pradžia: 

teorija ir praktika. Teisė 
t. 65 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

MEDELIENĖ, A. 2009 

Mokestinis tyrimas ir 

mokestinis patikrinimas 

mokestinio ginčo kontekste. 

Teisė 

t. 72 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

MEDELIENĖ, Aistė; 

SUDAVIČIUS, Bronius 
2011 Mokesčių teisė  Vilnius: VĮ Registrų centras 

PAULAUSKAS, A. 2006 

Mokesčių vengimo sąvoka, 

požymiai bei santykis su 

mokesčių slėpimu. Viešoji 

politika ir administravimas 

Nr. 15 
Vilnius: Mykolo Romerio 

universitetas 

PAULAUSKAS, A. 2005 
Mokestinio patikrinimo 

problemos. Teisė 
t. 55 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

Papildoma literatūra 

BUŠKEVIČIŪTĖ, E. 2005 Mokesčių sistema: vadovėlis  Kaunas: Technologija 

MEDELIENĖ, A. 2004 

Įrodymai ir įrodinėjimas 

mokestinių ginčų 

nagrinėjimo procese. Teisė 

t. 53 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

ORGANISATION FOR 2006 Tax Administration in  www.oecd.org 

http://www.oecd.org/


ECONOMIC CO-

OPERATION AND 

DEVELOPMENT 

(OECD) 

OECD and Selected Non-

OECD Countries: 

Comparative Information 

Series [interaktyvus] 

ROHATGI, R. 2005 
Basic International Taxation. 

2nd ed. 
 

The Hague: Kluwer Law 

International 

STRAZDIENĖ, A. 2004 

Kai kurie probleminiai 

mokestinio ginčo sąvokos 

aspektai. Teisė 

t. 51 
Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

 


