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11:30-12:00 Diskusijos / Discussions

12:00-12:30 kava su užkandžiais / coffee break

12:30-15:00 5 SESIJA / SESSION 5

moderatorius – dr. Vitas Vasiliauskas, vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto viešosios teisės katedros lektorius, lietuvos 
Banko valdybos pirmininkas

/ moderator: Dr. Vitas Vasiliauskas, lecturer at the 
Department of public law, vilnius university law faculty; 
chairman of the Board of the Bank of lithuania

12:30-13:00 Verslo perkėlimas į užsienį: tikras poreikis? Vengimas? 
Klaida? 
pranešėjas – Kęstutis Lisauskas, uaB „ernst & Young“, 
mokesčių paslaugų verslui vadovas centrinei ir pietryčių 
europai

/ Moving a Business outside Lithuania: A Real Need? 
Tax Evasion? A Mistake? 
speaker: Kęstutis Lisauskas, ernst & Young lithuania, 
Business Tax services leader, central and southeast europe

13:00-13:30 Lietuvos mokesčių administratoriaus požiūris į mokesčių 
vengimą
pranešėja – Vilma Vildžiūnaitė, valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos 
viršininko pavaduotoja, mykolo romerio universiteto finansų 
ir mokesčių katedros lektorė

/ Approach to Tax Avoidance by Lithuanian Tax 
Authorities
speaker:  Vilma Vildžiūnaitė, Deputy Head of the state Tax 
inspectorate under the ministry of finance of the republic 
of lithuania; lecturer at the finance and Tax Department of 
mykolas romeris university

13:30-14:15 Mokestinės atsakomybės klystkeliais 
pranešėjas – dr. Andrius Paulauskas, vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto viešosios teisės katedros docentas, 
advokatas, uaB „lewben family offices“ konsultantas

/ In the Tax Liability Deadlocks
speaker: Dr. Andrius Paulauskas, associate professor at the 
Department of public law, vilnius university law faculty, 
attorney at law, adviser at lewben family offices

14:15-15:00 Baudžiamosios atsakomybės požymiai ir ribos mokesčių 
vengimo kontekste
pranešėjas – Vytautas Kukaitis, vilniaus apygardos 
prokuratūros vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras

/ Limits and Indications of Criminal Liability in the 
Context of Tax Avoidance
speaker: Vytautas Kukaitis, prosecutor at vilnius District 
prosecutors’ office of vilnius regional prosecutors’ office

15:00 Diskusijos, konferencijos uždarymas, vyno taurė
/ Discussions, closing of the conference, glass of wine

    konferencijos partneriai           konferencijos organizavimo partneris

Dalyvaukite mokslininkų ir praktikų diskusijoje vilniuje tarptautinio mokestinio 
struktūravimo, mokesčių minimizavimo, manipuliavimo mokesčių reguliavimu 
temomis.
 
Data: 2013 m. gegužės 16-17 d. (ketvirtadienį-penktadienį,
9.30-17.00 val.)
Vieta: vilniaus universitetas, centriniai rūmai, Teatro salė,
universiteto g. 3, vilnius
Kalbos: sinchroninis vertimas iš lietuvių ir anglų kalbų
Daugiau informacijos: www.ziniuera.lt
Dalyvio mokestis: 75 lt + pvm, dalyvių skaičius ribotas
Registracija: iki 2013 m. gegužės 15 d.
Registracijos anketa: www.ziniuera.lt
Tel. (8 5) 205 1492, info@ziniuera.lt

/ You are welcome to vilnius to take part in the discussions between 
scientists and practicians about cross-border tax structuring, tax 
minimising and manipulation of tax regulation.  

Date: 16-17 may 2013 (Thursday through friday, from 9:30 to 17:00)
Venue: vilnius university central campus, Theatre Hall,
at universiteto 3, vilnius
Languages: simultaneous translation from the lithuanian and english 
languages
More information: www.ziniuera.lt
Participation fee: lTl 75 + vaT (22 eur + vaT), the number of 
participants is limited.
Registration: until and including 15 may 2013
Registration form: www.ziniuera.lt
T. +370 5 205 1492, info@ziniuera.lt

konferencijos programa gali keistis
/ agenda changes are possible

konferenciją organizuoja

konferencijos mecenatas
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2013 m. gegužės 16 d. (ketvirtadienis)
16 May 2013 (Thursday)

9:00-10:00 registracija. rytinė kava / registration. morning coffee

10:00-10:15 pradžia. sveikinimo žodžiai / Welcoming and introduction

10:15-12:00 1 SESIJA / SESSION 1

moderatorius – dr. Vitas Vasiliauskas, vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto viešosios teisės katedros lektorius, lietuvos 
Banko valdybos pirmininkas

/ moderator: Dr. Vitas Vasiliauskas, lecturer at the Department 
of public law, vilnius university law faculty; chairman of the 
Board of the Bank of lithuania

10:15-10:35 Teisingas ir veiksmingas atsakas mokesčių vengimui ir 
sukčiavimui
pranešėjas – Algirdas Šemeta, europos komisaras

/ Tax Fraud and Evasion: Effectiveness and Fairness of 
Policy Response
speaker: Algirdas Šemeta, eu commissioner

10:35-11:20 Mokesčių slėpimas, vengimas, planavimas, mokestinės 
naštos mažinimas ir panašios koncepcijos  
pranešėjas – Philip Baker, Qc, vyresnysis kviestinis 
dėstytojas londono universiteto aukštesniųjų teisės studijų 
institute

/ Tax Evasion, Tax Avoidance, Tax Mitigation, Tax 
Planning and Similar Concepts
speaker: Philip Baker, Queen’s counsel, gray’s inn Tax 
chambers; senior visiting fellow, institute for advanced 
legal studies, london university

11:20-12:00 Apskrito stalo diskusija 
„Mokesčių planavimas ES, Lietuvoje ir kitose valstybėse 
narėse: teorinės ir praktinės tolerancijos ribos“
Dalyvauja:
europos komisijos atstovas;
Philip Baker, Qc, vyresnysis kviestinis dėstytojas londono 
universiteto aukštesniųjų teisės studijų institute;
Ingrida Šimonytė – buvusi lietuvos respublikos finansų 
ministrė;
Violeta Latvienė – lietuvos respublikos finansų ministro 
patarėja mokesčių klausimais; 
dr. Aistė Medelienė – vilniaus universiteto Teisės fakulteto 
viešosios teisės katedros docentė, advokatų kontoros 
„laWin lideika, petrauskas, valiūnas ir partneriai“ advokatė

/ Round Table Discussion 
“Tax Planning in the EU, Lithuania and other Member 
States: Theoretical and Practical Limits of Tolerance”
participants:
representative of the european commission;
Philip Baker, Queen’s counsel, gray’s inn Tax chambers;
senior visiting fellow, institute for advanced legal studies, 
london university;
Ingrida Šimonytė, former minister of finance of the 
republic of lithuania;
Violeta Latvienė, adviser of Tax issues of the minister of 
finance of the republic of lithuania;

Dr. Aistė Medelienė, associate professor at the Department 
of public law, vilnius university law faculty, attorney at 
law at law firm laWin lideika, petrauskas, valiūnas ir 
partneriai

12:00-12:30 kava su užkandžiais / coffee break

12:30-14:50 2 SESIJA / SESSION 2

moderatorius – dr. Andrius Paulauskas, vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto viešosios teisės katedros docentas, 
advokatas, uaB „lewben family offices“ konsultantas

/ moderator: Dr. Andrius Paulauskas, associate professor at 
the Department of public law, vilnius university law faculty, 
attorney at law, adviser at lewben family offices

12:30-13:30 „Plonos kapitalizacijos“ taisyklės ir kontroliuojamųjų 
užsienio vienetų taisyklės: dalis sprendimo ar dalis 
problemos?
pranešėjas – George Gillham, advokatas, pinsent masons 
llp

/ Thin Capitalisation Rules and Controlled Foreign 
Companies Rules: Part of the Solution or Part of the 
Problem?
speaker: George Gillham, solicitor, legal Director at pinsent 
masons llp

13:30-14:00 Mokesčių planavimas ir mokesčių vengimas: valstybių 
vaidmuo
pranešėjas – dr. Mindaugas Lukas, uaB „amicorp Baltic“ 
teisininkas

/ Tax Planning and Tax Avoidance: States’ Role 
speaker: Dr. Mindaugas Lukas, lawyer at amicorp Baltic

14:00-14:30 Banko paslaptis ir mokesčių vengimas
pranešėjas – Dr. Vitas Vasiliauskas, vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto viešosios teisės katedros lektorius, lietuvos 
Banko valdybos pirmininkas

/Bank Secrecy and Tax Avoidance
speaker: Dr. Vitas Vasiliauskas, lecturer at the Department of 
public law, vilnius university law faculty; chairman of the 
Board of the Bank of lithuania

14:30-14:50 Diskusijos / Discussions

14:50-15:10 kava su užkandžiais / coffee break

15:10-17:00 3 SESIJA / SESSION 3

moderatorius – dr. Bronius Sudavičius, vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto viešosios teisės katedros docentas

/ moderator: Dr. Bronius Sudavičius, associate professor at 
the Department of public law, vilnius university law faculty

15:10-15:40 Ar būna sąžiningų mokesčių mokėtojų Lietuvoje?
pranešėja – dr. Aistė Medelienė, vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto viešosios teisės katedros docentė, advokatų 
kontoros „laWin lideika, petrauskas, valiūnas ir partneriai“ 
advokatė

/ Are There Any Honest Taxpayers in Lithuania?
speaker: Dr. Aistė Medelienė, associate professor at the 
Department of public law, vilnius university law faculty, 
attorney at law at law firm laWin lideika, petrauskas, 
valiūnas ir partneriai

15:40-16:40 „Starbucks“ prieš žmones
pranešėjas – prof. dr. Hans van den Hurk, mastrichto 
universiteto europos pelno mokesčių profesorius, „Deloitte“ 
tarptautinis mokesčių partneris

/ Starbucks versus the People
speaker: prof. Dr. Hans van den Hurk, professor in european 
corporate income Taxes at the university of maastricht; 
international Tax partner with Deloitte

16:40-17:00 Diskusijos, konferencijos pirmos dienos aptarimas
/ Discussions, summarising the first day results 

2013 m. gegužės 17 d. (penktadienis)
17 May 2013 (Friday)

9:30-10:00 rytinė kava / morning coffee

10:00-12:00 4 SESIJA / SESSION 4

moderatorė – dr. Aistė Medelienė, vilniaus universiteto 
Teisės fakulteto viešosios teisės katedros docentė, advokatų 
kontoros „laWin lideika, petrauskas, valiūnas ir partneriai“ 
advokatė

/ moderator: Dr. Aistė Medelienė, associate professor at the 
Department of public law, vilnius university law faculty, 
attorney at law at law firm laWin lideika, petrauskas, 
valiūnas ir partneriai

10:00-10:45 Mokesčių planavimas ir mokesčių vengimas Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje 
pranešėjas – prof. dr. Koen Lenaerts, europos sąjungos 
Teisingumo Teismo viceprezidentas

/ Tax Mitigation vs. Tax Evasion in the Case Law of the 
Court of Justice of the European Union 
speaker: prof. Dr. Koen Lenaerts, vice-president of the 
court of justice of the european union

10:45-11:05 Mokesčių mokėtojo teisėto elgesio ribos Lietuvos 
administracinių teismų praktikoje 
pranešėjas – Ričardas Piličiauskas, lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo pirmininkas

/ Limits of Tax Payer’s Legitimate Behaviour in the Case 
Law of Administrative Courts of Lithuania 
speaker: Ričardas Piličiauskas, president of the supreme 
administrative court of lithuania

11:00-11:30 Mokesčių vengimas Anglijos apeliacinio teismo ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje
pranešėjas – dr. Tom O’Shea, komercinės teisės studijų 
centras, karalienės merės londono universitetas 

/ English Court of Appeal and CJEU Jurisprudence on Tax 
Avoidance 
speaker: Dr. Tom O’Shea, member of the centre for 
commercial law studies, Queen mary university of london
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