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Studijų pakopa Dalyko (modulio) tipas 

Antroji Privalomasis 

 

Įgyvendinimo forma Vykdymo laikotarpis Vykdymo kalba (-os) 

Auditorinė 8 (pavasario) semestras Lietuvių 

 

Reikalavimai studijuojančiajam 

Išankstiniai reikalavimai: Konstitucinė teisė Gretutiniai reikalavimai (jei yra): nėra 

 

Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

5 133 48 85 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Suteikti studentams žinių apie Lietuvos mokesčių teisės pagrindinius institutus, ypatingą dėmesį skiriant mokesčių teisės 

bendrosios dalies ypatumams; supažindinti su esminėmis mokesčių teisės kategorijomis; padėti įsisąmoninti 

apmokestinimo teisinio mechanizmo esmę; išaiškinti pagrindinius jo probleminius aspektus. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- žinos mokesčių teisės bendrosios dalies pagrindinius 

institutus; apmokestinimo teisinio mechanizmo esmę bei 

paskirtį; mokesčių vietą valstybės taikomų finansinių 

instrumentų sistemoje; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

rašto darbo parengimas, 

testas. 

- suvoks ir aiškins mokesčių teisės kodifikavimo problemas, 

mokesčių teisės šaltinius, apibendrinamus mokesčių 

įstatymų paaiškinimus ir teisingai juos taikys grindžiant 

sprendimus mokestiniuose ginčuose; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

rašto darbo parengimas, 

testas. 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti naujausias mokesčių 

teisės mokslo tendencijas šiuolaikiniame kontekste; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

rašto darbo parengimas. 

- gebės raštu ir žodžiu, argumentuotai teikti konsultacijas bei 

paaiškinimus mokesčių teisės bendrosios dalies klausimais; 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

rašto darbo parengimas, 

testas. 

- gebės analizuoti ir etiškai vertinti mokesčių administratorių 

bei mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų veiklos 

praktiką; 

- gebės savarankiškai analizuoti, suvokti ir teisingai taikyti 

mokesčių teisės šaltinius; 

- mokės savarankiškai dirbti ir naudotis teisinės informacijos 

duomenų bazėmis, bei kitais šaltiniais reikalingais 

mokesčių teisės žinių gilinimui (bei studijų tęsimui). 

Probleminis dėstymas, 

paskaitos, seminarai, 

savarankiškas darbas. 

Diskusiniai klausimai, 

rašto darbo parengimas. 
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Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. Mokesčiai kaip pagrindinis biudžeto 

pajamų šaltinis. Mokesčiai ir kitos 

konstitucinės biudžeto pajamų formos 

5  2    7 4 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

2. Mokesčių teisės esmė. Mokesčių teisės 

vieta teisės sitemoje. Mokesčių teisės 

kodifikavimas 

4  2    6 5 
Mokslinės literatūros 

analizė. 

3. Mokesčio (apmokestinimo) struktūra ir 

principai. 
4  2    6 16 

Mokslinės literatūros 

analizė; darbo atlikimas. 

4. Mokesčių administravimas. Mokesčių 

administratorių sistema 
4  2    6 16 

Mokslinės literatūros 

analizė; darbo atlikimas. 

5. Mokestinė prievolė ir jos vykdymas. 4  2    6 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų praktikos 

analizė. 

6. Tretieji asmenys mokestiniuose 

teisiniuose santykiuose. 
3  2    5 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų praktikos 

analizė. 

7. Mokestinės prievolės vykdymo 

užtikrinimas bei mokestinė teisinė 

atsakomybė. 

4  2    6 6 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų praktikos 

analizė. 

8. Mokestinis bylinėjimasis. 4  2    6 4 

Mokslinės literatūros 

analizė; teismų praktikos 

analizė. 

        24 Pasirengimas egzaminui. 

Iš viso 32  16    48 85  

 

Vertinimo strategija 
Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Savarankiškas (grupinis) 

mokslo-tiriamasis rašto 

darbas 

10 Semestro metu 

Semestro metu atliekamas savarankiškas (grupinis) rašto 

darbas, susietas su mokesčių teisės problemų nacionalinėje 

teisėje analize; vertinamas šio darbo pristatymas grupei ir 

atsakymai į klausimus. 

Tarpinis egzaminas 10 Semestro metu 
Atsakymai į penkis testo klausimus, kurie turi parodyti įgytas 

studento žinias. 

Egzaminas 80 Semestro gale 
Atsakymai į 8 testo klausimus, kurie turi parodyti ir įgytas 

žinias bei leistų įvertinti įgytus naujus gebėjimus. 

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privalomoji literatūra 

  

Mokesčių įstatymų 

apibendrinti komentarai 

[interaktyvus] 

 www.vmi.lt 

MARCIJONAS, Antanas; 

SUDAVIČIUS, Bronius 
2003 Mokesčių teisė  

Vilnius: Teisinės 

informacijos centras 

MEDELIENĖ, Aistė; 

SUDAVIČIUS, Bronius 
2011 Mokesčių teisė  Vilnius: VĮ Registrų centras 

STAČIOKAS, R.; 

RIMAS, J. 
2003 

Mokesčiai: istorinė raida ir 

dabartis: mokomoji knyga 
 Kaunas: Technologija 

SUDAVIČIUS, Bronius 2007 
Mokesčiai kaip teisės 

kategorija. Teisė 
t. 58 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

Papildoma literatūra 

SUDAVIČIUS, Bronius 2007 
Mokestinė prievolė ir jos 

vykdymas. Teisė 
t. 62 

Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla 

КРОХИНА, Ю. А. 2012 Налоговое право  Москва: ЮНИТИ-ДАНА 

http://www.vmi.lt/


 2016 

Tax codes concepts in the 

countries of Central and 

Eastern Europe 

 Bialystok: Temida 2 

СОЛОВЬЕВА, Н. А. 2012 

Налоговые вычеты и 

налоговые льготы: 

проблемы соотношения и 

законодательного 

закрепления 

 Москва: КноРус 

,                                                                                                      


