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Dalyko anotacija
Finansų teisės dalykas skirtas moksliškai tirti ir atskleisti finansų teisės ryšį su
tarpdisciplininiais finansų institutais; analizuoti įvairių finansų teisės institutų turinius ir jų
tarpusavio sąveiką bei koreliacijos problematiką.
Analizuojamos temos: finansų teisės dalyko ir objekto probleminiai aspektai, viešieji finansai ir
jų įtaka finansų teisei; Stabilumo ir augimo paktas; tarpvalstybinės konkurencijos mokesčiais
problema; finansų rinkų priežiūros daugialypiškumas; teisės į PVM atskaitą problema; Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje taikomi principai pridėtinės vertės mokesčio srityje;
gyventojų pajamų apmokestinimo sistemos; kolektyvinių investavimo subjektų problematika;
pelno mokesčio harmonizavimo Europos Sąjungoje problematika; kredito įstaigų vaidmuo
kovojant su finansiniais nusikaltimais; finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas ir jo
problematika, santykis su mokesčių teise.
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas gebės savarankiškai analizuoti atitinkamas aktualias tiek
moksline, tiek praktine prasme finansų teisės problemas, gebės aiškinti jų turinį bei
argumentuotai jas vertinti; moksliškai nagrinėti specifinius finansų teisės institutus; gebės
suvokti ir išanalizuoti finansų teisės ir kitų, su finansų reguliavimu susijusių teisės šakų sąlyčio
taškus, jų koreliavimą, kompleksiškai atspindėti teisinius santykius, susiklostančius finansų
teisės srityje.
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