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Dalyko (modulio) apimtis 

kreditais 

Visas studento darbo 

krūvis 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

10 268 48 220 

 

Dalyko (modulio) tikslas: studijų programos ugdomos kompetencijos 

Ugdomi studentų gebėjimai suvokti ir aiškinti Europos Sąjungos biudžeto sandarą, mokesčių teisę bei Europos Sąjungos 

centrinės bankininkystės teisinį reguliavimą ir šias žinias tinkamai taikyti praktinėje veikloje. Ugdomas gebėjimas 

kritiškai analizuoti teisės aktų ir ESTT praktikos aktualijas, identifikuojant svarbiausias teisines problemas Europos 

Sąjungos finansų srityje. Formuojami įgūdžiai kryptingai dirbti ir tobulėti savarankiškai, komunikaciniai gebėjimai, 

teisės tyrėjo  kompetencija. 

Dalyko (modulio) studijų siekiniai Studijų metodai Vertinimo metodai 

Studentas: 

- gebės paaiškinti Europos Sąjungos biudžeto sandarą, 

išskirti biudžeto sudarymo, vykdymo ir vykdymo kontrolės 

principus, biudžeto struktūrą, biudžeto pajamas ir išlaidas; 

Interaktyvios paskaitos 

(probleminis dėstymas), 

seminarai (individualūs ir 

grupiniai pranešimai, 

diskusijos, praktinių 

situacijų modeliavimas), 

savarankiškas darbas, 

(akademinės literatūros 

studijos, tiriamieji 

metodai, informacijos 

paieška, analizė) 

Aktyvus dalyvavimas 

seminaruose ir 

paskaitose, individualus 

ar grupinis pranešimas, 

egzaminas raštu 

(testavimas pateikiant 

atviro tipo klausimus) 

- gebės analizuoti ES mokesčių teisės pagrindines 

problemas, susijusias su tiesioginiais ir netiesioginiais 

mokesčiais ir gebės taikyti ES mokesčių teisės nuostatas 

teisinių sprendimų pagrindimui praktikoje; 

- gebės inovatyviai ir integraliai taikyti teisinę informaciją 

naujausių ES pinigų politikos teisinių aspektų kontekste 

(Europos pinigų sąjunga, Europos bankų sąjunga, Europos 

centrinių bankų sistema,  Europos centrinis bankas, finansų 

krizių valdymas); 

- gebės kritiškai vertinti ESTT praktiką, daryti jos 

apibendrinimus, sistemiškai analizuoti bei interpretuoti 

juose įtvirtintą teisinį reguliavimą ir pateikiamus teisinius 

argumentus ES finansų teisės srityje; 

- gebės komunikuoti profesinėje bei viešojoje erdvėje, 

taikant įgytas Europos Sąjungos finansų teisės žinias: galės 

sklandžiai, argumentuotai ir logiškai, raštu bei žodžiu 

perteikti savo mintis ir idėjas bei vertinti esamas kitų 

pozicijas; 

- gebės savarankiškai atrinkti, kaupti, sisteminti, 

analizuojanti ir interpretuoti mokslinę ir praktinę medžiagą 

ir jos pagrindu parengti mokslinį tiriamąjį darbą. 
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Temos 

Kontaktinio darbo valandos 
Savarankiškų studijų laikas ir 
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Užduotys 

1. Įžanga į ES finansų teisę, dalyko 

apžvalga, tikslai ir uždaviniai, 

studijų siekiniai, metodai ir 

vertinimas 

2      2 8 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra ir analizė 

2. ES biudžetinė sandara: pirminė ir 

antrinė ES finansų teisė, biudžeto 

sudarymo principai, biudžeto 

vykdymas ir kontrolė 

2      2 8 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms 

3. ES biudžeto pajamų šaltiniai: ES 

biudžeto struktūra, nuosavųjų 

išteklių sistema, biudžeto reforma 

ES 

4  2    6 24 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

4. ES Daugiametinės finansinės 

programos (DFP): koncepcija, 

istorinis kontekstas, 2014 -2020 

m. DFP, 2021-2027 m. DFP  

2  2    4 16 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

5. ES biudžeto išlaidos: išlaidų 

struktūra, ES valstybių narių 

grynasis balansas, LR dalyvavimo 

ES finansinės pasekmės 

2      2 8 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

6. Netiesioginių mokesčių teisinis 

reguliavimas ES: PVM 

harmonizavimo priežastys ir 

istorija, ES PVM sistema, 

apmokestinamųjų sandorių rūšys 

ir vieta, valstybių 

bendradarbiavimas, PVM 

grobstymo prevencija ES 

4  2    6 24 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

7. Netiesioginių mokesčių teisinis 

reguliavimas ES: apmokestinimo 

akcizais mechanizmas ES,  

finansinių sandorių 

apmokestinimas 

2  2    4 16 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

8. Tiesioginių mokesčių teisinis 

reguliavimas ES: dvigubo 

apmokestinimo panaikinimas, 

esmė ir būdai, mokestinių ginčų 

sprendimo mechanizmai ES, 

kovos su mokesčių vengimo 

praktika taisyklės ES 

2  2    4 16 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

9. Tiesioginių mokesčių teisinis 

reguliavimas ES: dividendų ir 

palūkanų apmokestinimas, 

skaitmeninės ekonomikos 

apmokestinimas 

2      2 16 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

10. Tiesioginių mokesčių teisinis 

reguliavimas ES: įmonių jungimo, 

skaidymo, turto perleidimo bei 

keitimosi akcijomis 

apmokestinimas ES, B(K)PMB 

2  2    4 16 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

11. Europos pinigų sąjunga: Europos 

pinigų sistema (EPS), Valiutų 
2      2 8 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 



keitimo mechanizmas (VKM), 

konvergencijos kriterijai, Europos 

Pinigų Sąjungos sukūrimas, 

EURO teisinis reglamentavimas 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

12. Europos bankų sąjunga, Europos 

centrinių bankų sistema,  Europos 

centrinis bankas (ECB): tikslai, 

funkcijos, pinigų politikos 

priemonės, nepriklausomumas 

4  2    6 24 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

13. Finansinės krizės ir jų valdymas: 

hipotekos paskolų krizės, 

pasaulinės finansų krizės, viešųjų 

finansų krizės ir valstybių 

gelbėjimo priemonės. ECB 

vaidmuo ir įtaka krizių valdymui. 

Krizių valdymo teisinės 

priemonės. Vieningas bankų 

priežiūros mechanizmas.  

2  2    4 16 

Akademinės literatūros, teisinių 

dokumentų, bylų, internetinio 

turinio peržiūra, praktinių situacijų 

analizė, pranešimo rengimas ir 

pasiruošimas diskusijoms  

 

       20 

Visos semestro akademinės ir 

praktinės medžiagos peržiūra, 

pasirengimas egzaminui 

Iš viso 32  16    48 220  

 

Vertinimo 

strategija 

Svoris 

proc. 

Atsiskaitymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Aktyvus 

dalyvavimas  

seminaruose  ir 

paskaitose 

10 Semestro metu 

Vertinant dalyvavimą seminaruose ir paskaitose atsižvelgiama į 

rezultatyvų dalyvavimą diskusijose, problemų formulavimą, kritines 

pastabas, siūlomus sprendimus, darbą grupėse, atsakymus į 

klausimus. Aktyvus dalyvavimas seminaruose ir paskaitose 

vertinamas 1 - 10 balų sistemoje, kas sudaro 10 proc. kaupiamojo 

balo. 

Individualus ar 

grupinis 

pranešimas 

30 Semestro metu 

Studentai turi parengti ir pristatyti individualų arba grupinį (ne 

daugiau 3 studentų) pranešimą. Studentai, rengdami pranešimą 

paskirta ES finansų teisės tema, turi išanalizuoti akademinę literatūrą, 

teisinius dokumentus, bylas, internetinį turinį ir praktines situacijas. 

Vertinant atsižvelgiama į: 

- pranešimo turinį (detali analizė, problemų identifikavimas, pagrįsti 

teiginiai); 

- pranešimo formą (aiški struktūra, tinkamos vizualinės priemonės, 

sklandus pristatymas, dalykinė kalba); 

- papildomus klausimus, gebėjimą diskutuoti analizuojama tema.  

Pranešimas vertinamas 1 - 10 balų sistemoje, kas sudaro 30 proc. 

kaupiamojo balo.  

Egzaminas 60 
Semestro 

pabaigoje 

Egzaminas vykdomas raštu pateikiant studentams penkis atviro tipo 

klausimus (kiekvieno klausimo vertė – 2 balai). Vertinant 

atsižvelgiama į tai ar atsakymai argumentuoti, sklandžiai ir aiškiai 

išdėstyta visa reikiama informacija, identifikuota problematika. 

Egzaminas vertinamas 1-10 balų sistemoje, kas sudaro 60 proc. 

kaupiamojo balo.  

 

Autorius 
Leidimo 

metai 
Pavadinimas 

Periodinio 

leidinio Nr. ar 

leidinio tomas 

Leidimo vieta ir leidykla 

ar internetinė nuoroda 

Privaloma literatūra 

WATTEL, P.; MARRES, 

O.; VERMEULEN, H. 
2018 European Tax Law  1 (vol.) Kluwer Law International 

GORMLEY, L. 2005 EU Taxation Law  Oxford University Press 

VAN RAAD, Kees 2018 
Materials on International, 

TP & EU Tax Law 

 

 
ITC 

GORTSOS C. 2020 

European Central Banking 

Law: The Role of the 

European Central Bank and 

National Central Banks 

under European Law 

 Palgrave Macmillan 



EUROPEAN 

COMMISSION 
 EU Budget [interaktyvus]  

https://ec.europa.eu 

 

EUROPEAN 

COMMISSION 
 

European Union Public 

Finance 
 

https://ec.europa.eu 

 

EUROPEAN 

COMMISSION 
 

EU Budget Law 

[interaktyvus] 
 

https://ec.europa.eu 

 

EUROPEAN 

COMMISSION 
 

Taxation and Customs 

Union [interaktyvus] 
 

https://ec.europa.eu 

 

EUROPEAN CENTRAL 

BANK 
 

Legal Framework 

[interaktyvus] 
 

https://ecb.europa.eu 

 

Papildoma literatūra 

BERETTA, G. 2019  
European VAT and the 

Sharing Economy 
 Kluwer Law International 

PANAYI, C. 2013 
European Union Corporate 

Tax Law 
 Cambridge University Press 

LANG, M., et al. (eds.) 2015 
Introduction to European 

Tax Law on Direct Taxation 
 Linde 

BIZIOLI G., et al. (eds.)  2020 

Corporate taxation, Group 

Debt Funding and Base 

Erosion: New Perspectives 

on the EU Anti-Tax 

Avoidance Directive 

 Kluwer Law International 

WERNER H., et al (eds.) 2015 
Landmark Decisions of the 

ECJ in Direct Taxation 
 Kluwer Law International 

MILLER, A; OATS 

Lynne 
2016 

Principles of International 

Taxation 
 Bloomsbury Professional  

Marchgraber, C 2017 
Double (Non-) Taxation and 

EU Law   Kluwer Law International 

EUROPEAN 

COMMISSION 
2019 

Report on Public Finances in 

EMU  
 

https://ec.europa.eu 

 

EUROPEAN 

COMMISSION 
 

Multiannual Financial 

Framework [interaktyvus] 
 

https://ec.europa.eu 

 

EUROPEAN CENTRAL 

BANK 
2019 

Building Bridges: Central 

Banking Law in an 

Interconnected World 

 
https://ecb.europa.eu 

 

SCHIAVO, G. 2017 

The Role of Financial 

Stability in EU Law and 

Policy  Kluwer Law International 
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