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MOKESČIŲ EGZAMINO PROGRAMA 

Pagal teisės aktus galiojančius 2018m. gegužės 31d. 

Buhalterio profesionalo vardui įgyti  

 

 

1. Mokesčių  administravimo įstatymas 

1.1. Įstatymo sąvokos.  

1.2. Mokesčių teisinis reglamentavimas.  

1.3. Mokesčio įstatymo aiškinimas.  

1.4. Mokesčiai. 

1.5. Mokesčio lengvatos.  

1.6. Tarptautinių sutarčių viršenybės principas.  

1.7. Apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principai. 

1.8. Mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo, visuotinio privalomumo, apmokestinimo aiškumo, 

turinio viršenybės prieš formą principai.  

1.9. Valstybės institucijos ir įstaigos, įgaliotos atlikti tam tikrus mokesčių administravimo 

veiksmus.  

1.10. Mokesčių administratoriai, jų teisės ir pareigos, funkcijos.  

1.11. Mokesčio mokėtojo teisės ir pareigos, privalomos informacijos teikimas mokesčių 

administratoriui, mokesčių mokėtojų konsultavimas, mokesčių administratoriaus išankstinis 

įsipareigojimas dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo.  

1.12. Mokesčių mokėtojų registras, mokesčių mokėtojų registravimas, registravimo tvarka, 

pranešimai apie pasikeitusius arba atsiradusius naujus duomenis. 

1.13. Trečių asmenų teikiama informacija mokesčių administratoriui. 

1.14. Mokesčių apskaičiavimas ir perskaičiavimas: teisingumo pagrindimas, senatis, pagal 

mokesčių administratoriaus įvertinimą, taikant turinio viršenybės prieš formą principą, pagal 

kitų valstybės institucijų dokumentus.  

1.15. Susitarimas dėl mokesčio dydžio.  

1.16. Mokesčio deklaracija: pasirašymas, tikslinimas, pateikimo būdai, terminai, atleidimas nuo 

pateikimo. Bankrutuojančio arba restruktūrizuojamo juridinio asmens mokesčio deklaracijos 

pateikimas.  

1.17. Mokestinė prievolė: mokestinės prievolės vykdymas, jos įvykdymo būdai, mokesčio 

sumokėjimas, sumokėtų sumų įskaitymas, mokesčių paskirstymas. 

1.18. Mokestinė nepriemoka: perėmimas, sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas, mokestinės 

prievolės pasibaigimas.  

1.19. Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimas: užtikrinimo būdai, delspinigiai, delspinigių 

skaičiavimo pradžia, trukmė ir dydis, atleidimas nuo delspinigių, turto areštas, nurodymas 

kredito įstaigai nutraukti pinigų išdavimą, hipoteka arba įkeitimas, laidavimo arba garantijos 

pareikalavimas, mokestinės prievolės nustatymas pagal paskutinės prieš tai buvusio 

mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis, 

nurodymas mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais. 

1.20. Mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas, senatis ir beviltiška mokestinė 

nepriemoka. 

1.21. Likviduojamo juridinio asmens mokestinės prievolės vykdymo tvarka, reorganizuojamo ir 

pertvarkomo juridinio asmens mokestinės prievolės vykdymas, restruktūrizuojamų ir 

bankrutuojančių įmonių mokestinių prievolių vykdymo ir pasibaigimo ypatumai. 

1.22. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas.  

1.23. Mokestinio patikrinimo rūšys, periodiškumas, apribojimai atlikti pakartotinį patikrinimą, 

patikrinimo rezultatų įforminimas, pastabų dėl patikrinimo akto pateikimas, patikrinimo akto 

tvirtinimas.  

1.24. Muitinės atliekamo mokestinio patikrinimo specifika. 

1.25. Mokestinis tyrimas. Mokesčių įstatymų pažeidimai ir atsakomybė.  
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1.26. Mokesčių administratoriaus sprendimų apskundimas ir mokestinių ginčų procedūros. 

 

2. Pelno mokesčio įstatymas 

2.1. Bendrosios nuostatos. 

2.1.1. Pagrindinės įstatymo sąvokos.  

2.1.2. Pelno mokesčio mokėtojai.  

2.1.3. Pelno mokesčio bazė. 

2.1.4. Pelno mokesčio tarifai.  

2.1.5. Mokestinis laikotarpis. 

2.2. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas.  

2.2.1. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas.  

2.2.2. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai: kaupimo, pinigų apskaitos.  

2.2.3. Apskaitos principo pasirinkimas ir keitimas. 

2.3. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka.  

2.3.1. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka, apskaitos dokumentų rekvizitai.  

2.3.2. Neapmokestinamosios pajamos.  

2.4. Turtas. 

2.4.1. Vieneto turtas. 

2.4.2. Turto įsigijimo ir pardavimo kaina.  

2.4.3. Turto vertės padidėjimo pajamos.  

2.5.  Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.  

2.5.1. 2.5.1. Leidžiami atskaitymai, leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka.  

2.5.2. 2.5.2. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudos. 

2.5.3. 2.5.3. Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies gamybai 

neatlygintinai suteiktų lėšų.  

2.5.4. 2.5.4. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai:  

2.5.4.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos ir jų skaičiavimo 

apribojimai.  

2.5.4.2.  Nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio 

turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudos. 

2.5.4.3. Komandiruočių sąnaudos. 

2.5.4.4. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos. 

2.5.4.5. Natūralios netekties nuostoliai. 

2.5.4.6. Mokesčiai. 

2.5.4.7. Beviltiškos skolos. 

2.5.4.8. Išlaidos darbuotojų ir (ar) jų šeimos narių naudai, kuri nėra gyventojų pajamų 

mokesčio objektas. 

2.5.4.9. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai. 

2.5.4.10. Parama. 

2.5.4.11.  Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos. 

2.5.4.12. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas. 

2.6. Neleidžiami atskaitymai.  

2.7. Dividendų ir kito paskirstytojo pelno apmokestinimo tvarka. 

2.7.1. Dividendai ir paskirstytasis pelnas.  

2.7.2. Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka. 

2.7.3. Dividendų, išmokamų užsienio vienetams, apmokestinimo tvarka.  

2.7.4. Iš užsienio vienetų gaunamų dividendų apmokestinimas.  

2.7.5. Dividendų deklaracija. 

2.7.6. Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys ir jų taikymas apmokestinant 

dividendus. 

2.8. Specialios pajamų apmokestinimo sąlygos.  

2.8.1. Gautos paramos, panaudotos ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatyme nustatytą paramos paskirtį, ir grynais pinigais gautos paramos apmokestinimas. 
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2.8.2. Turto ar turtinio komplekso nuomos apmokestinimo atvejai. 

2.8.3. Tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos pajamų 

apmokestinimas, fiksuoto pelno mokesčio apskaičiavimas.  

2.8.4. Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas.  

2.8.5. Europos ekonominių interesų grupės pajamų bei sąnaudų priskyrimas jos dalyviams ir 

apmokestinimas. 

2.8.6. Sandorių arba ūkinių operacijų vertės koregavimas.  

2.8.7. Pajamų arba išmokų apibūdinimas iš naujo. 

2.8.8. Kontroliuojamų transakcijų kainodaros dokumentavimo tvarka, kainodaros metodai ir 

jų taikymas. 

2.8.9. Fiziniams asmenims paskirstyto pelno apmokestinimas pelno mokesčiu. 

2.9. Reorganizavimo, perleidimo, likvidavimo paskirų atvejų apmokestinimas, turto vertės 

pajamų bei nuostolių pripažinimas tam tikrais reorganizavimo, likvidavimo, perleidimo 

atvejais:  

2.9.1. Reorganizavimo ir perleidimo dalyviai ir atvejai.  

2.9.2. Turto vertės padidėjimo pajamos reorganizavimo ir perleidimo atvejais. 

2.9.3. Nuostoliai vienetų reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo atvejais. 

2.9.4. Turto vertės padidėjimo pajamos bei nuostoliai įmones likviduojant.  

2.10. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto. 

2.11. Pelno mokesčio sumažinimas dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų.  

2.12. Pelno mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas, išieškojimas ir grąžinimas.  

2.12.1. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas. 

2.12.2. Pelno mokesčio apskaičiavimo momentas, pelno mokesčio deklaracijos ir ataskaitos. 

2.12.3. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. 

2.12.4. Užsienio vieneto apskaičiuoto ir sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimas. 

2.12.5. Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai.  

2.12.6. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus.  

2.13. Mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų. 

2.14. Apskaitos reikalavimai. 

2.14.1. Buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai. 

2.15. Įstatymo baigiamosios nuostatos. 

2.15.1. Laisvųjų ekonominių zonų įmonių apmokestinamojo pelno apmokestinimas. 

2.15.2. Juridinių asmenų, kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, apmokestinamojo pelno 

apmokestinimas. 

 

3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (nuostatos, taikomos mokestį išskaičiuojančiam 

asmeniui) 

3.1. 3.1. Bendrosios nuostatos.  

3.1.1.  Pagrindinės Įstatymo sąvokos.  

3.1.2. Pajamų mokesčio mokėtojai.  

3.1.3. Nuolatinis ir nenuolatinis Lietuvos gyventojas.  

3.1.4. Pajamų mokesčio objektas.  

3.1.5. Pajamų mokesčio tarifai. 

3.1.6. Mokestinis laikotarpis. 

3.2. Pajamų pripažinimas.  

3.3. Specialiosios nuostatos nustatant kai kurias pajamas.  

3.3.1. Pajamos natūra.  

3.3.2. Individualios veiklos pajamos. 

3.3.3. Pajamos, gautos vieneto likvidavimo atveju. 

3.3.4. Pajamos iš paskirstytojo pelno.  

3.3.5. Jūrininkų pajamų, gautų už darbą laivo reiso metu, nustatymas.  

3.3.6. Sandorių arba ūkinių operacijų vertės koregavimas ir pajamų ar išmokų apibūdinimas iš 

naujo. 
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3.4. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka. 

3.4.1. Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka.  

3.4.2. Neapmokestinamosios pajamos.  

3.4.3. Leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu, 

mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas. 

3.4.4. Neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis. 

3.4.5. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos. 

3.5. Pajamų mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo deklaravimo ir grąžinimo tvarka.  

3.5.1. Pajamų priskyrimas klasėms pagal mokesčio mokėjimo tvarką. 

3.5.2. Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo 

tvarka.  

3.5.3. Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos. 

3.5.4. Vieneto teikiamos deklaracijos apie išmokas, priskirtas B klasės pajamoms. 

3.5.5. Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaravimo, 

apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka. 

3.5.6. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, 

deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio 

deklaracijos pateikimas. 

3.6. Pareigos, atsakomybė.  

3.6.1. Išmokas išmokančio Lietuvos vieneto, nuolatinės buveinės pareigos ir atsakomybė.  

3.6.2. Mokesčio mokėtojo pareigos ir atsakomybė.                                                                   

3.7. Pajamų mokesčio, sumokėto užsienio valstybėje, atskaitymas.                                                                         

3.8. Pajamų mokesčio įskaitymas. 

 

4. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas 

4.1. Bendrosios nuostatos.  

4.1.1. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. 

4.1.2. Lietuvos Respublikos PVM objektas.  

4.1.3. Prekių tiekimas.  

4.1.4. Prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės.  

4.1.5. Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.  

4.1.6. Prekių pervežimas į kitą valstybę narę.  

4.1.7. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas.  

4.1.8. Paslaugų teikimas.  

4.1.9. Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.  

4.1.10. Tam tikriems sandoriams taikomos specialios taisyklės.  

4.1.11. Mainai.  

4.1.12. Tarpininkavimas.  

4.1.13. Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma prekių tiekimo (išskyrus prekių tiekimą keleivius 

Europos Bendrijų teritorijoje vežančiuose laivuose, orlaiviuose ir traukiniuose) vieta.  

4.1.14. Prekių tiekimo ir maitinimo paslaugų teikimo keleivius Europos Sąjungos teritorijoje 

vežančiuose laivuose, orlaiviuose arba traukiniuose vieta.  

4.1.15. Prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės vieta. 

4.1.16. Prekių importo vieta.  

4.1.17. Paslaugų (išskyrus maitinimo paslaugas, teikiamas keleivius Europos Sąjungos 

teritorijoje vežančiuose laivuose, orlaiviuose arba traukiniuose) suteikimo vieta. 

4.2. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė.  

4.2.1. Apmokestinimo momentas.  

4.2.2. Apmokestinamoji vertė.  

4.2.3. Apmokestinamoji vertė tarpininkavimo atveju. 

4.2.4. Apmokestinamosios vertės apskaičiavimas mokesčių administratoriaus sprendimu.  

4.3. PVM tarifai. 

4.3.1. PVM tarifo taikymas.  
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4.3.2. PVM tarifai. 

4.4. Atvejai, kai prekių tiekimas, paslaugų teikimas ir prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės 

PVM neapmokestinamas.  

4.4.1. Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos.  

4.4.2. Socialinės paslaugos ir susijusios prekės. 

4.4.3. Švietimo ir mokymo paslaugos.  

4.4.4. Kultūros ir sporto paslaugos.  

4.4.5. Kitos veiklos neapmokestinimas.  

4.4.6. Pašto paslaugos.  

4.4.7. Radijas ir televizija.  

4.4.8. Draudimo paslaugos.  

4.4.9. Finansinės paslaugos.  

4.4.10. Specialūs ženklai.  

4.4.11. Azartiniai lošimai ir loterijos.  

4.4.12. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma.  

4.4.13. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas.  

4.4.14. Ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinami. 

4.4.15. Ypatingi atvejai, kuriais prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės PVM 

neapmokestinamas. 

4.5. Atvejai, kai importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM. 

4.5.1. Prekių, kurių tiekimas šalies teritorijoje neapmokestinamas PVM, importas. 

4.5.2. Importuojamos ir į kitą valstybę narę tiekiamos prekės.  

4.5.3. Reimportuojamos prekės.  

4.5.4. Ypatingi atvejai, kai importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM. 

4.6. Atvejai, kai prekių tiekimui, prekių įsigijimui ir paslaugų teikimui taikomas 0 procentų PVM 

tarifas, taip pat su tarptautine prekyba susijusios specialios taisyklės.  

4.6.1. Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos.  

4.6.2. Keleivių išgabenamos prekės.  

4.6.3. Laivai ir orlaiviai.  

4.6.4. Laivų ir orlaivių atsargos.  

4.6.5. Vežimo paslaugos ir susiję sandoriai.  

4.6.6. Draudimo ir finansinės paslaugos, susijusios su prekių eksportu.  

4.6.7. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinėms organizacijoms 

ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos 

prekės ir paslaugos. 

4.6.8. Aukso tiekimas Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui.  

4.6.9. Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę.  

4.6.10. Prekės, tiekiamos paramos gavėjams. 

4.6.11. Kilnojamųjų daiktų aptarnavimas ir perdirbimas.  

4.6.12. Atstovavimas PVM įstatymo VI skyriuje nurodytuose sandoriuose ir sandoriai už 

Lietuvos Respublikos ribų.  

4.6.13. Tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais taikomos specialios taisyklės.  

4.6.14. Prekės, kurių tiekimas šalies teritorijoje neapmokestinamas PVM.  

4.6.15. 0 procentų PVM tarifo pritaikymo pagrįstumo įrodymas. 

4.7. PVM atskaita. 

4.7.1. Teisė į PVM atskaitą.  

4.7.2. Veikla, kuriai skirtų naudoti prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM 

gali būti atskaitomas.  

4.7.3. PVM atskaita mišrios veiklos atveju.  

4.7.4. Proporcingas pirkimo ir (arba) importo PVM paskirstymas.  

4.7.5. Specialios nuostatos dėl PVM atskaitos už fizinio asmens įsigytą ilgalaikį materialųjį 

turtą. 

4.7.6. Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM bei pirkimo ir importo PVM, kurio atskaita 
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apribota.  

4.7.7. Iki įregistravimo PVM mokėtoju įsigytos ir (arba) importuotos prekės ir (arba) 

paslaugos.  

4.7.8. PVM mokėtoju neįregistruoto asmens įsigytos ir (arba) importuotos prekės ir (arba) 

paslaugos. 

4.7.9. Reikalavimai dėl PVM sumų įtraukimo į PVM atskaitą. 

4.8. PVM atskaitos tikslinimas.  

4.8.1. Bendrosios PVM atskaitos tikslinimo taisyklės.  

4.8.2. Prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM atskaitos tikslinimas.  

4.8.3. PVM atskaitos tikslinimas dėl ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pasikeitimo.  

4.8.4. Specialios taisyklės dėl prievolės tikslinti PVM atskaitą perdavimo.  

4.8.5. PVM atskaitos tikslinimas dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų arba likvidavimo.  

4.8.6. PVM atskaitos tikslinimas pasikeitus fizinio asmens ilgalaikio materialiojo turto 

naudojimui. 

4.9. Prievolė skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, PVM mokėtojų registravimas ir jų prievolės.  

4.9.1. Prievolė skaičiuoti ir (arba) mokėti į biudžetą PVM ir privalomas registravimasis PVM 

mokėtoju. 

4.9.2. Prekes iš kitos valstybės narės įsigyjančių asmenų registravimas PVM mokėtojais. 

4.9.3. Savanoriškas registravimasis PVM mokėtojais.  

4.9.4. PVM mokėtojų išregistravimas.  

4.9.5. PVM mokėtojų ir kitų asmenų prievolės. 

4.9.6. Apskaita ir dokumentų saugojimas.  

4.9.7. Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimas PVM sąskaita-faktūra, įforminimui 

PVM sąskaita faktūra taikomos taisyklės. 

4.9.8. PVM sąskaitos faktūros rekvizitai.  

4.9.9. Mokėjimo įforminimas. 

4.9.10. Kreditiniai ir debetiniai dokumentai.  

4.9.11. Mokestinis laikotarpis.  

4.9.12. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija ir jos pateikimo terminas.  

4.9.13. Metinė PVM deklaracija ir jos pateikimo terminas. 

4.9.14. Išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens PVM deklaracija.  

4.9.15. Prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo į kitas valstybes nares ataskaita.  

4.9.16. Deklaracijų ir ataskaitų teikimas.  

4.9.17. Už mokestinį laikotarpį mokėtinos į biudžetą PVM sumos apskaičiavimas. 

4.9.18. Už mokestinį laikotarpį mokėtinos į biudžetą PVM sumos tikslinimas dėl beviltiškų 

skolų. 

4.9.19. Mokėtinos į biudžetą PVM sumos sumokėjimas.  

4.9.20. Grąžintinos iš biudžeto PVM sumos įskaitymas ir grąžinimas.  

4.9.21. PVM mokėtojais neįregistruotų asmenų prievolės, susijusios su PVM mokėjimu.  

4.10. 4.10. Importo PVM apskaičiavimas ir mokėjimas. 

4.10.1. Mokėtinos importo PVM sumos apskaičiavimas. 

4.10.2. Importo PVM mokėjimo tvarka. 

4.11. Atvejai, kai pirkėjas privalo apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM už jam tiekiamas 

prekes ir (arba) teikiamas paslaugas.  

4.11.1. Atvejai, kai pirkėjas privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar 

teikiamas paslaugas. 

4.11.2. Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar 

teikiamas paslaugas. 

4.12. Specialios apmokestinimo PVM schemos: 

4.12.1. Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema.  

4.12.1.1. Nuostatų taikymas;  

4.12.1.2. Kompensacinio PVM tarifo taikymas ir apskaita. 

4.12.2. Turizmo paslaugų apmokestinimo schema. 
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4.12.2.1. Nuostatų taikymas;  

4.12.2.2. Apmokestinamoji vertė;  

4.12.2.3. PVM atskaitos ypatybės;  

4.12.2.4. Sandoriai už Europos Sąjungos teritorijos ribų;  

4.12.2.5. Kelionės organizatoriaus teikiamų paslaugų įforminimo ypatybės. 

4.12.3. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo 

schema.  

4.12.3.1. Nuostatų taikymas;  

4.12.3.2. Apmokestinamoji vertė;  

4.12.3.3. PVM atskaitos ir apskaitos ypatybės. 

4.12.4. Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema.  

4.12.4.1. Investicinio aukso ir su juo susijusių paslaugų apmokestinimo tvarka;  

4.12.4.2. Investicinio aukso tiekėjo teisė būti įregistruotam PVM mokėtoju; 

4.12.4.3. PVM atskaitos ypatybės. 

4.12.5. Specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu 

būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos.  

4.12.5.1. Nuostatų taikymas;  

4.12.5.2. Registravimas;  

4.12.5.3. PVM deklaracijos pateikimas ir PVM sumokėjimas; 

4.12.5.4. Atvejai, kai šios schemos nuostatų taikymas nutraukiamas. 

4.13. PVM grąžinimas užsienio apmokestinamiesiems asmenims, taip pat Lietuvos Respublikos 

apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti PVM, sumokėtą kitose valstybėse narėse, 

pateikimas  

4.13.1. Teisė susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvos Respublikoje.  

4.13.2. Reikalavimai užsienio apmokestinamajam asmeniui, pageidaujančiam susigrąžinti 

PVM.  

4.13.3.  Grąžinamas PVM.  

4.13.4. Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti PVM, sumokėtą 

kitose valstybėse narėse, pateikimas. 

4.14. Mokesčio kontrolė  

4.14.1. PVM kontrolė.  

4.14.2. Nepagrįstai sumokėto (išieškoto) PVM grąžinimas, taip pat PVM grąžinimas kitais 

atvejais. 

4.15. Atsakomybė už PVM įstatymo pažeidimus. 

4.15.1. PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymas. 

 

5. Akcizų įstatymas 

5.1. Bendrosios nuostatos. 

5.1.1. Akcizų objektas.  

5.1.2. Pagrindinės Įstatymo sąvokos.  

5.1.3. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas, registravimas, veiklos 

reikalavimai.  

5.1.4. Registruoti gavėjai ir registruoti siuntėjai, jų teisės ir prievolės.  

5.1.5. Prievolės mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiradimas.  

5.1.6. Mokestinis laikotarpis ir akcizų deklaracijos pateikimas. 

5.1.7. Mokėtinos Lietuvos Respublikoje akcizų sumos apskaičiavimas.  

5.1.8. Mokesčio mokėjimo tvarka.  

5.1.9. Apskaičiuotos akcizų sumos nurodymas prekių pardavimo dokumentuose.  

5.1.10. Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo 

režimas, gabenimas tarp Lietuvos Respublikoje esančių akcizais apmokestinamų prekių 

sandėlių.  

5.1.11. Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas į kitą valstybę narę. Akcizais 

apmokestinamų prekių atgabenimas į Lietuvos Respubliką, taip pat gabenimas per 
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Lietuvos Respubliką.  

5.1.12. Mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino 

atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimas.  

5.1.13. Atvejai, kai akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų.  

5.1.14. Nepagrįstai sumokėtų (išieškotų) akcizų grąžinimas.  

5.1.15. Akcizų sumokėjimo kontrolė.  

5.1.16. Atsakomybė. 

5.2. Specialiosios nuostatos. 

5.2.1. Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai. 

5.2.1.1. Etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomi akcizų tarifai;  

5.2.1.2. Specialūs atvejai, kai etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai atleidžiami nuo 

akcizų;  

5.2.1.3. Denatūruotas etilo alkoholis, kuriam netaikomas akcizas;  

5.2.1.4. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimas banderolėmis. 

5.2.2. Apdorotas tabakas. 

5.2.2.1. Cigaretėms ir kitam apdorotam tabakui taikomi akcizo tarifai; 

5.2.2.2. Apdoroto tabako ženklinimas banderolėmis;  

5.2.2.3. Specialūs atvejai, kai apdorotas tabakas atleidžiamas nuo akcizų.  

5.2.3. Energetiniai produktai.  

5.2.3.1. Energetiniams produktams taikomi akcizo tarifai;  

5.2.3.2. Akcizų lengvatos energetiniams produktams iš biologinės kilmės medžiagų ar su 

jų priedais; 

5.2.3.3. Energetiniams produktams taikomų akcizų skaičiavimo metodas;  

5.2.3.4. Specialūs atvejai, kai energetiniai produktai atleidžiami nuo akcizų;  

5.2.3.5. Energetinių produktų, kuriems taikomos akcizų lengvatos, žymėjimas, tiekimas 

ir naudojimas.  

5.2.4. Elektros energija. 

5.2.4.1. Prievolė mokėti akcizus už elektros energiją;  

5.2.4.2. Atvejai, kai elektros energija atleidžiama nuo akcizų.  

5.2.5. Akmens anglis, koksas ir lignitas. 

5.2.5.1. Prievolė mokėti akcizus už akmens anglis, koksą ir lignitą;  

5.2.5.2. Akmens anglių, kokso ir lignito atleidimas nuo akcizų.  

5.2.6. Gamtinės dujos. 

5.2.6.1. Prievolė mokėti akcizus už gamtines dujas;  

5.2.6.2. Atleidimas nuo akcizų už gamtines dujas.  

 

6. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas 

6.1. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. 

6.2. Mokesčio objektas. 

6.3. Mokesčio mokėtojai.  

6.4. Mokesčio lengvatos.  

6.5. Teršalų ir gaminių bei pakuotės apmokestinimo ir tarifų nustatymo tvarka.  

6.6. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaita.  

6.7. Mokestinis laikotarpis, mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo tvarka.  

 

7. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas 

7.1. Pagrindinės Įstatymo sąvokos.  

7.2. Mokesčio mokėtojai.  

7.3. Mokesčio objektas.  

7.4. Mokestinis laikotarpis.  

7.5. Mokesčio tarifai, lengvatos.  

7.6. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė.  

7.7. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas. 

http://127.0.0.1/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=33836&Zd=aplinkos&BF=4#34z#34z
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8. Žemės mokesčio įstatymas 

8.1. Pagrindinės Įstatymo sąvokos. 

8.2. Mokesčio objektas ir mokėtojai.  

8.3. Mokesčio bazė, tarifas, lengvatos.  

8.4. Žemės mokestinė vertė.  

8.5. Mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka. 

 

9. Sveikatos draudimo įstatymas 

9.1. Pagrindinės Įstatymo sąvokos.  

9.2. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu. 

9.3. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos, jų administravimo ir mokėjimo tvarka. 

 

10. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas 

10.1. Pagrindinės Įstatymo sąvokos.   

10.2. Mokesčio objektas.  

10.3. Mokesčio mokėtojai. 

10.4. Mokesčio tarifų nustatymas.  

10.5. Mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka. 

 

11. Garantinio fondo įstatymas 

11.1. Mokesčio mokėtojai. 

11.2. Įmokų tarifas ir mokėjimo tvarka. 

 

12. Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas 

12.1. Mokesčio mokėtojai, objektas, tarifas.  

12.2. Mokestinis laikotarpis. 

12.3. Mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka. 

 

13. Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas 

13.1. Mokesčio mokėtojai. 

13.2. Mokestinis laikotarpis. 

13.3. Mokesčio bazė, tarifas ir dydis. 

13.4. Mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka. 

 

14. Valstybinio socialinio draudimo įstatymas 

14.1. Pagrindinės Įstatymo sąvokos.  

14.2. Socialinio draudimo rūšys. 

14.3. Asmenys, draudžiami socialiniu draudimu pagal socialinio draudimo rūšis. 

14.4. Socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolė ir socialinio draudimo įmokų tarifai.  

14.5. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.  

14.6. Pajamos ir atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos.  

14.7. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas. 

14.8. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą.  
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Privalomos literatūros sąrašas (egzaminui ruoštis pagal teisės aktų redakciją galiojusią 

2017 m. liepos 1 dieną, teisės aktus galima rasti Teisės aktų registre (www.e-tar.lt): 

1. Mokesčių administravimo įstatymas 

1.1. Įstatymas. 

1.1.1. Mokesčių administravimo įstatymas; 

1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl mokesčių 

mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.  

1.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai: 

1.3.1. 1998 m. lapkričio 17 d. Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį 

teisės pažeidimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“. 

1.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

įsakymai: 

1.4.1. 2011 m. spalio 19 d. Nr. VA-105 „Dėl mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės 

aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių 

administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo“;  

1.4.2. 2011 m. spalio 21 d. Nr. VA-106 „Dėl mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo 

kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių 

administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo  taisyklių patvirtinimo“; 

1.4.3. 2004 m. liepos 9 d. Nr. VA-135 „Dėl mokesčių deklaracijų pateikimo,  jų pateikimo 

termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės 

aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“; 

1.4.4. 2004 m. liepos 26 d. Nr. VA-144 „Dėl atleidimo nuo baudų ir delspinigių ir palūkanų 

taisyklių patvirtinimo“; 

1.4.5. 2004-12-07 Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą 

permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“;  

1.4.6. 2004 m. gegužės 5 d. Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų 

įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“. 

 

2. Pelno mokesčio įstatymas 

2.1. Įstatymai. 

2.1.1. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas; 

2.1.2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas. 

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 

2.2.1. 2002 m. balandžio 12 d. Nr. 517 „Dėl pozityviųjų pajamų apskaičiavimo, įtraukimo į 

kontroliuojančio Lietuvos apmokestinamojo vieneto ar Lietuvos nuolatinio gyventojo pajamas 

tvarkos ir pajamų, neįtraukiamų į pozityviąsias pajamas, rūšių patvirtinimo“; 

2.2.2. 2002 m. kovo 5 d. Nr. 321 „Dėl atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines 

buveines, nustatymo tvarkos ir Nuolatinės buveinės pirmo ir paskutinio mokestinių laikotarpių 

nustatymo tvarkos patvirtinimo“; 

2.2.3. 2003 m. sausio 28 d. Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių  

patvirtinimo“;  

2.2.4. 2003 m. gruodžio 9 d. Nr. 1575 „Dėl pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių 

patvirtinimo“; 

2.2.5. 2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1183 „Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2.2.6. 2012 m. birželio 6 d. Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“. 

2.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai: 

2.3.1. 2002 m. vasario 11 d. Nr. 39 „Dėl materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise 

priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimų 

nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš 

http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=30893&Zd=&BF=1
http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=30893&Zd=&BF=1
http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=75560&Zd=&BF=1
http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=75560&Zd=&BF=1
http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=76001&Zd=&BF=1
http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=76001&Zd=&BF=1
http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=79618&Zd=&BF=1
http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=79618&Zd=&BF=1
http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=73803&Zd=&BF=1
http://vidinis.vmi.lt/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=73803&Zd=&BF=1
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šių vienetų pajamų tvarkos patvirtinimo“; 

2.3.2. 2002 m. sausio 24 d. Nr. 24 „Dėl užsienio valstybių arba zonų, kuriose įregistruotiems ar 

kitaip organizuotiems vienetams netaikomos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 39 

straipsnio nuostatos, ir užsienio verslo organizavimo formų, kurioms taikomos Lietuvos 

Respublikos pelno mokesčio įstatymo 39 straipsnio nuostatos, sąrašų patvirtinimo“; 

2.3.3. 2002 m. vasario 11 d. Nr. 40 „Dėl skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas  

įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“; 

2.3.4. 2002 m. vasario 27 d. Nr. 54 „Dėl užsienio vieneto veiklos nuolatinumo apibrėžimo ir 

užsienio vieneto atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijų 

patvirtinimo“; 

2.3.5. 2004 m. balandžio 9 d. Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 

straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 

dalies įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;  

2.3.6. 2001 m. gruodžio 22 d. Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ ; 

2.3.7. 2002 m. gegužės 15 d.  Nr. 134 „Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus 

apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“; 

2.3.8. 2002 m. rugsėjo 23 d. Nr. 289 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 

įgyvendinimo“. 

2.4. Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir finansų ministro įsakymai: 

2.4.9. 2013 m. gruodžio 20 d. Nr. ĮV-892/1K-406 „Dėl pažymos apie filmo gamintojui 

neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 

17
2
 straipsnyje nustatytiems reikalavimams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

2.5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai: 

2.5.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Nr. ĮV-865 „Dėl Lietuvos Respublikos gaminamo filmo gamybos ir 

kultūrinio turinio, įskaitant filmo scenarijų, vertinimo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2.6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

įsakymai: 

2.6.1. 2002 m. sausio 31 d. Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į 

apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“; 

2.6.2. 2002 m. lapkričio 21 d. Nr. 332 „Dėl Kontroliuojamo užsienio vieneto mokesčio nuo 

pozityviųjų pajamų sumokėjimo dokumentų pateikimo taisyklių“; 

2.6.3. 2003 m. rugsėjo 9 d. Nr. V-248 „Dėl Finansinėje apskaitoje naudojamo atsargų įkainojimo 

ir apskaitos metodo taikymo pelno mokesčiui apskaičiuoti taisyklių patvirtinimo“; 

2.6.4. 2009 m. vasario 20 d. Nr. VA-17 „Dėl pranešimo apie investicinį projektą PLN210 formos 

bei jos užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“; 

2.6.5. 2007 m. sausio 15 d. Nr. VA-2 „Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, 

PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“; 

2.6.6. 2002 m. spalio 8 d. „Dėl avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos 

užpildymo taisyklių patvirtinimo“; 

2.6.7. „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos ir jos užpildymo  taisyklių 

patvirtinimo“; 

2.6.8.  2001 m. birželio 27 d. Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo 

sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 

(DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ . 

 

3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 

3.1. Įstatymas. 

3.1.1. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. 

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 

3.2.1. 2003 m. sausio 28 d. Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

3.2.2. 2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“. 

3.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai: 
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3.3.1. 2002 m. rugsėjo 25 d. Nr. 300 „Dėl fizinio asmens, kuris Lietuvoje išbūva ištisai arba su 

pertraukomis 90, 183 ir 280 dienų, šių laikotarpių apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“; 

3.3.2. 2002 m. rugsėjo 25 Nr. 301 „Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo veiklos nuolatinumo 

apibrėžimo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo (agento) statuso priklausomumo ar 

nepriklausomumo kriterijų patvirtinimo“;  

3.3.3. 2009 m. gegužės 19 d. Nr. 1K-162 „Dėl pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

3.3.4. 2002 m. rugsėjo 25 d. Nr. 303 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos 

pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų 

apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

įsakymai: 

3.4.1. 2004 m. sausio 15 d. Nr. VA-7 „Dėl mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų 

deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“; 

3.4.2. 2004 m. liepos 26 d. Nr. VA-145 „Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir 

sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų 

pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“; 

3.4.3. 2003 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio 

mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir 

pateikimo taisyklių patvirtinimo“.  

3.4.4. „Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei 

tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96. 

 

4. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas  

4.1. Įstatymas. 

4.1.1. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.  

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:  

4.2.1. 2002 m. birželio 12 d. Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo įgyvendinimo“; 

4.2.2. 2002 m. birželio 12 d. Nr. 871 „Dėl rinkos kainos, pagal kurią mokesčių administratorius 

apskaičiuoja prekių ar paslaugų apmokestinamąją vertę savo sprendimu, nustatymo metodų ir jų 

taikymo taisyklių patvirtinimo“;  

4.2.3. 2002 m. birželio 13 d. Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio 

asmenims“;  

4.2.4. 2002 m. birželio 13 d. Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“;  

4.2.5. 2004 m. balandžio 16 d. Nr. 438 „Dėl importuojamų prekių neapmokestinimo importo 

pridėtinės vertės mokesčiu“;  

4.2.6. 2001 m. gegužės 15 d. Nr. 558 "Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, 

neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“;  

4.2.7. 2002 m. gegužės 29 d. Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos 

dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“; 

4.2.8. 2002 m. gegužės 30 d. Nr. 792 „Dėl atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti 

orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių 

patvirtinimo“. 

4.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai: 

4.3.1. 2002 m. liepos 1 d. „Dėl avansinių PVM mokėjimų“; 

4.3.2. 2004 m. kovo 31 d. Nr. 1K-107 „Dėl subsidijų ar dotacijų sumos pridėjimo prie PVM 

mokėtojo pajamų mišrios veiklos atveju taisyklių ir atvejų patvirtinimo“;  

4.3.3. 2004 m. kovo 2 d. Nr. 1K-069 „Dėl teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, 

sąrašo patvirtinimo“; 

4.3.4. 2002 m. birželio 21 d. Nr. 189 „Dėl prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems 

asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių 

patvirtinimo“; 
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4.3.5. 2004 m. kovo 2 d. Nr. 1K-066 „Dėl transporto priemonių eksploatavimo pradžios 

nustatymo kriterijų patvirtinimo“ ;  

4.3.6. 2002 m. liepos 3 d. Nr. 216 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 

96 straipsnio taikymo“;  

4.3.7. 2004 m. balandžio 14 d. Nr. 1K-124 „Dėl Lietuvos Respublikoje sumokėto importo PVM 

už atgabentas iš trečiųjų valstybių ar trečiųjų teritorijų prekes, kurių gabenimas baigiasi kitoje 

valstybėje narėje, grąžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, 

taisyklių patvirtinimo“; 

4.3.8. 2004 m. kovo 31 d. Nr. 1K-108 „Dėl Kompensacinio priedo, pirkėjų sumokėto ūkininkams, 

kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, grąžinimo pirkėjams taisyklių 

patvirtinimo“; 

4.3.9. 1999 m. sausio 13 d. Nr. 6 „Dėl apskaitos dokumentų papildymo taisyklių patvirtinimo“ ; 

4.3.10. 2002 m. birželio 14 d. Nr. 169„Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos 

gavėjams tvarkos patvirtinimo“;   

4.3.11. 2002 m. birželio 6 d. Nr. 157 „Dėl pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamų 

finansinių paslaugų, nurodytų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 

straipsnio 1–4 dalyse, sąrašo patvirtinimo“.  

4.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

įsakymai: 

4.4.1. 2002 m. birželio 6 d. Nr. 147 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio 

nustatymo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2388); 

4.4.2. 2002 m. birželio 26 d. Nr. 178 „Dėl įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų/ 

išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų taisyklių“;  

4.4.3. 2004 m. kovo 1 d. Nr. VA-26 „Dėl pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį 

deklaravimo taisyklių patvirtinimo“;  

4.4.4. 2004 m. balandžio 21 d. Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų 

registrų tvarkymo“; 

4.4.5. 2004 m. kovo 1 d. Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo 

mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“; 

4.4.6. 2003 m. gegužės 6 d. Nr. V-140 „Dėl Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos 

FR0516 formos ir jos priedų FRO516A bei FRO516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“; 

4.4.7. 2004 m. kovo 12 d. Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes 

nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“. 

 

5. Akcizų įstatymas 

5.1. Įstatymas. 

5.1.1. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas. 

5.2. Vyriausybės nutarimai: 

5.2.1. 2002 m. birželio 4 d. Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“; 

5.2.2. 2004 m. balandžio 9 d. Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų 

ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“; 

5.2.3. 2002 m. gegužės 30 d. Nr. 792 „Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų 

naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo 

taisyklių patvirtinimo“. 

5.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas. 

5.3.1. 2002 m. birželio 5 d. Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“. 

5.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 

įsakymai: 

5.4.1.2002 m. birželio 17 d. Nr. 157 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“; 

5.4.2. 2004 m. gegužės 26 d. Nr. VA „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų 

priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“; 

5.4.3. 2010 m. rugpjūčio 2 d. Nr. VA-88 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas 

akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo“. 
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6.  Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas  

6.1. Įstatymas. 

6.1.1. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. 

 

7. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas 

7.1. Įstatymas. 

7.1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.   

 

8. Žemės mokesčio įstatymas 

8.1. Įstatymas. 

8.1.1. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas.  

9. Sveikatos draudimo įstatymas 

9.1. Įstatymas. 

9.1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.  

 

10. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas 
10.1. Įstatymas. 

10.1.1. Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas. 

 

11. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio 

darbo išmokų įstatymas 

11.1. Įstatymas. 

11.1.1. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio 

darbo išmokų įstatymas.  

 

12. Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas 

12.1. Įstatymas. 

12.1.1. Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas. 

 

13. Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas 

13.1. Įstatymas. 

13.1.1. Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymas; 

 

14. Valstybinio socialinio draudimo įstatymas 

14.1. Įstatymai. 

14.1.1. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas; 

14.1.2. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas; 

14.1.3. Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2016 metų rodiklių 

patvirtinimo įstatymas. 

 

Papildomos literatūros sąrašas: 

1. Mokesčių administravimo įstatymo komentaras, www.vmi.lt, VMI mokesčių informacijos centro 

konsultacinės medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/. 

2. Pelno mokesčio komentaras, www.vmi.lt, VMI mokesčių informacijos centro konsultacinės 

medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/. 

3. Tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių komentaras, www.vmi.lt, VMI mokesčių 

informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/. 

4. Gyventojų pajamų mokesčio komentaras, www.vmi.lt, VMI mokesčių informacijos centro 

konsultacinės medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/. 

5. PVM mokesčio komentaras, www.vmi.lt, VMI mokesčių informacijos centro konsultacinės 

medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/. 
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6. Akcizų įstatymo komentaras, www.vmi.lt, VMI mokesčių informacijos centro konsultacinės 

medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/. 

7. Nekilnojamojo turto mokesčio komentaras, www.vmi.lt, VMI mokesčių informacijos centro 

konsultacinės medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/. 

8. Žemės mokesčio komentaras, www.vmi.lt, VMI mokesčių informacijos centro konsultacinės 

medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/. 

9. Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise komentaras, www.vmi.lt, VMI mokesčių 

informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazė http://mic.vmi.lt/. 
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