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Dalyko anotacija 

Mokesčių teisės problemų dalykas skirtas moksliškai tirti ir atskleisti mokesčių teisės ryšį su 

finansine apskaita ir kitais tarpdisciplininiais finansų institutais; analizuoti įvairių mokesčių 

teisės institutų turinius ir jų tarpusavio sąveiką, veikimą mokestiniuose ginčuose bei 

koreliacijos problematiką.   

Analizuojamas temos: mokesčių administravimo tikslas, principai, šaltiniai; įgyvendinant 

mokesčio administratoriaus ir mokesčių mokėtojų teises bei vykdant pareigas, kylančios 

problemos; mokesčių administravimo procedūros; mokesčių mokėtojų atsakomybė; mokesčių 

mokėtų registravimo, mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo teorinės bei praktinės problemos;  

mokesčių teisės santykis su finansinės apskaitos teisiniu reguliavimu; mokesčių mokėtojų 

tikrinimo institutas bei jo teisėtumo reikalavimai; ikiteisminis bei teisminis mokestinių ginčų 

procesas, mokesčių ginčų nagrinėjimo metu kylančios procesinės problemos. 

Baigęs studijuoti dalyką doktorantas gebės moksliškai analizuoti ir vertinti mokesčių įstatymų 

nuostatas, supras jų esmę, aiškiai ir konkrečiai pateiks savo argumentus dėl jų taikymo. Taip 

pat gebės pasirinktą mokesčių problemą nagrinėti platesniame teisės teorinių problemų 

kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms bei praktinėms 

mokesčių teisės problemoms vertinti ir spręsti. 
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