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Dalyko anotacija

Analizuojamas mokesčių administravimo tikslas, principai, šaltiniai. Taip pat analizuojamos,
įgyvendinant mokesčio administratoriaus ir mokesčių mokėtojų teises bei vykdant pareigas, kylančias
problemos, mokesčių administravimo procedūros, mokesčių mokėtojų atsakomybė. Nagrinėjamos
mokesčių mokėtų registravimo, mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo teorinės bei praktinės
problemos. Siekiama išugdyti gebėjimą moksliškai analizuoti ir vertinti mokesčių įstatymų nuostatas,
suprasti jų esmę, aiškiai ir konkrečiai pateikti savo argumentus dėl jų taikymo. Moksliškai
nagrinėjamas mokesčių mokėtojų tikrinimo institutas bei jo teisėtumo reikalavimai. Aptariamas
ikiteisminis bei teisminis mokestinių ginčų procesas, mokesčių ginčų nagrinėjimo metu kylančios
procesinės problemos.
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