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TEISĖS EGZAMINO PROGRAMA 
Pagal teisės aktus galiojančius 2022 m. liepos 1 d. 

Buhalterio profesionalo vardui įgyti 

 

1. Įmonių teisė ir įmonių valdymas 

1.1. Juridinio asmens sąvoka. Įmonės (turtinio komplekso) sąvoka.   

1.1.1. juridinių asmenų formos; 

1.1.2. juridinio asmens pavadinimas ir jo apsauga. 

1.2. Juridinio asmens steigimas ir registravimas. JADIS teikiama informacija apie JA dalyvius, 

pranešimo apie užsienio dalyvius ypatumai. JANGIS posistemė. 

1.3. Juridinio asmens reorganizavimas, likvidavimas, pertvarkymas ir restruktūrizavimas bei jų 

procedūros. 

1.4. Juridinio asmens bankrotas: 

1.4.1. . Bankroto ir nemokumo samprata, tyčinis bankrotas.  

1.4.2.Bankroto bylų teisminis nagrinėjimas ir neteisminė bankroto procedūra. Bankroto bylos 

nutraukimas.  

1.4.3. Bankrutuojančios įmonės turto pardavimas ir kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka. 

1.4.4. Vadovo ir buhalterio atsakomybė už bankrutavusios įmonės įsipareigojimus, dokumentų 

išsaugojimą. 

1.5. Juridinio asmens filialai ir atstovybės. Užsienio valstybių įmonių filialų ir atstovybių steigimo 

tvarka. 

1.6. Finansinių ataskaitų pasirašymas, tvirtinimas ir skelbimas. 

1.7. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos 

1.8. Finansinių ataskaitų auditas. 

1.9. Finansinių ataskaitų pateikimas Juridinių asmenų registrui. 

1.10. Atskirų formų juridinių asmenų veiklos reglamentavimas: 

1.10.1 Individualios įmonės: 

- steigėjas ir dalyvis, jo teisės, pareigos ir atsakomybė; 

- finansinių ataskaitų rinkinys. 

1.10.2. Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos: 

- dalyviai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybė už bendrijos prievoles; 

- finansinė atskaitomybė, pelno paskirstymas. 

1.10.3. Uždarosios akcinės bendrovės ir Akcinės bendrovės: 

- įstatinio kapitalo formavimas ir didinimas; 

- akcijų pasirašymas ir apmokėjimas; 

- akcijų rūšys ir klasės; obligacijos; 

- akcijų apskaita; akcijų registravimas; 

- pelno paskirstymas; dividendai ir tantjemos; bendrovės rezervai; 

-  įstatinio kapitalo sumažinimas; 

- nuosavų akcijų įsigijimas; 

- valdymas: priežiūros ir valdymo organai, organų civilinė atsakomybė; 

- visuotinis akcininkų susirinkimas: jo kompetencija, sušaukimo tvarka, darbotvarkė, sprendimų 

priėmimas ir įforminimas; 

- akcininkų teisės ir pareigos, akcininkų teisė į informaciją apie bendrovę, jų vaidmuo bendrovės 

valdyme, akcininkų atsakomybė už bendrovės prievoles; 

- stebėtojų tarybos sudarymas, jos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka; 

- valdybos sudarymas, jos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka; 

- vadovas, jo išrinkimas, atsistatydinimas ir atšaukimas; bendrovės vadovo veikla, veiklos 
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kontrolė ir  atsakomybė; 

- teisė bendrovės vardu sudaryti sutartis; 

- finansinių ataskaitų rinkinys. 

- viešas ir neviešas akcijų platinimas. 

1.10.4.. Kooperatinės (kooperatyvo) bendrovės: 

- steigėjai ir dalyviai, jų teisės ir pareigos, atsakomybė už kooperatinės bendrovės prievoles; 

- kapitalas ir pelno skirstymas. 

1.10.5. Žemės ūkio bendrovės: 

- dalyviai, jų teisės ir pareigos, atsakomybė už žemės ūkio bendrovės prievoles; 

- finansinė atskaitomybė, pelno skirstymas. 

1.10.6. Mažosios bendrijos: 

- nariai ir jų teisės ir pareigos, atsakomybė už bendrijos prievoles ; 

- finansinė atskaitomybė ir pelno paskirstymas. 

1.10.7. Valstybės (VĮ)  ir savivaldybės įmonės (SĮ): 

- savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, jos atsakomybė už VĮ ir SĮ prievoles; 

- valdymas ir veiklos kontrolė; 

- nuosavas kapitalas ir turtas; 

- finansinė atskaitomybė. 

1.10.8.  Europos bendrovės (toliau – SE) ir Europos kooperatinės bendrovės (toliau – SCE): 

- SE akcininkai ir SCE nariai, jų atsakomybė už Europos bendrovės ir Europos kooperatinės 

bendrovės prievoles; 

- steigimas ir registravimas, minimalus kapitalas, buveinė; 

- SE ir SCE valdymas. 

1.10.9. Viešosios įstaigos (toliau – VšĮ): 

- steigimas ir registravimas; 

- dalyviai, jų teisės ir pareigos, atsakomybė už VšĮ prievoles; 

- valdymo organai, jų teisės ir pareigos; 

- finansinė atskaitomybė ir pelnas. 

 

2. Civilinė ir komercinė teisė 

2.1. Civilinės teisės samprata, tikslai, funkcijos, reglamentavimo dalykas ir taikymo sritis. 

2.2. Civilinė teisinė atsakomybė už civilinių teisių pažeidimus: 

- civilinės atsakomybės samprata ir rūšys; 

- deliktinės atsakomybės samprata; 

- žala ir nuostoliai, žalos atlyginimas; 

- atleidimas nuo civilinės atsakomybės. 

2.3. Terminų sąvoka civilinėje teisėje, jų nustatymas ir skaičiavimas; ieškininė senatis.  

2.4. Daikto valdymas, nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai.  

2.5. Ilgalaikė nuoma, hipoteka ir įkeitimas. Sandorių samprata ir rūšys.  

2.6. Negaliojantys (niekiniai ir nuginčijami) sandoriai. 

2.7. Atstovavimas ir įgaliojimas.  

2.8. Prievolės samprata, atsiradimo pagrindai ir rūšys. Prievolių vykdymas, įvykdymo užtikrinimas ir 

pabaiga. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Prievolių neįvykdymo teisinės pasekmės. 

2.9. Reikalavimo perleidimas, reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka (subrogacija)  

ir skolos perkėlimas.  

2.10. Sutarties samprata ir rūšys, turinys, vykdymas ir pabaiga. Sutarčių neįvykdymo teisinės 

pasekmės.  

2.11. Atskirų sutarčių rūšys ir jų ypatumai: pirkimas-pardavimas, mainai, dovanojimas, renta, 

nuoma, panauda, ranga, atlygintinų paslaugų teikimas, pavedimas, franšizė, komisas, pasauga, 
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paskola, banko indėlis, faktoringas, banko sąskaita, atsiskaitymai, viešas atlyginimo pažadėjimas, 

viešas konkursas, turto patikėjimas, taikos sutartis, jungtinė veikla (partnerystė), draudimas.  

2.12. Kito asmens reikalų tvarkymo ypatumai.  

2.13. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas.  

2.14. Konkurencijos teisės samprata. Draudžiami susitarimai, piktnaudžiavimas dominuojančia 

padėtimi, nesąžininga konkurencija. Atsakomybė už konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų 

pažeidimus.  

2.15. Pinigų plovimo prevencinės priemonės ir jų taikymas. Buhalterinės apskaitos paslaugas 

teikiančių įmonių pareigos ir atsakomybė, pareiga identifikuoti klientą, pareiga tikrinti duomenis 

JADIS ir JANGIS. 

2.16. Autorinės teisės pagrindiniai bruožai.  

2.17. Prekės ženklas, jo naudojimas, apsauga.  

2.18. Vertybinių popierių apyvartos teisinis reglamentavimas. 

2.19. Nekilnojamojo turto registravimas ir nekilnojamojo turto kadastras. 

2.20. Gamybinė ir komercinė paslaptis. 

2.21. Asmens duomenų apsauga. 

 

3. Įstatymai, reglamentuojantys socialinį draudimą 

3.1. Valstybinio socialinio draudimo samprata ir rūšys, teisinių santykių subjektai, teisinių santykių 

atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas.  

3.2. Pensinio aprūpinimo samprata ir rūšys, teisinių santykių subjektai (įskaitant pensijų fondus), 

teisinių santykių atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas.  

3.3. Ligos ir motinystės socialinis draudimas: samprata, asmenys, pašalpos.  

3.4. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas: samprata, draudiminiai ir 

nedraudiminiai įvykiai, draudimo lėšos ir išmokos.  

3.5. Nedarbo socialinis draudimas: samprata, asmenys, išmokos. 

3.6. Privalomojo sveikatos draudimo sistema: samprata, asmenys, jų teisės ir pareigos, įmokos, 

išlaidų kompensavimas. 

 

4. Darbo teisė 

4.1. Teisinių darbo santykių samprata.  

4.2. Darbo teisės subjektai, jų teisnumas ir veiksnumas. 

4.3. Nelegalaus darbo samprata, darbo santykių atskyrimas nuo savanorystės ir individualios veiklos 

santykių. 

4.4. Darbuotojų kolektyvai, darbo tarybos ir profesinės sąjungos. Kolektyvinių ir individualių darbo 

santykių skirtumai. 

4.5. Darbo sutarties sąvoka, turinys ir sąlygos, darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarčių rūšys ir 

ypatumai. 

4.6. Darbo sutarties sudarymas, keitimas ir pasibaigimas, darbo sutarties nutraukimo pagrindai. 

4.7. Darbo ginčai. 

4.8. Darbo ir poilsio laikas. 

4.9. Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos.  

4.10. Darbuotojų sauga. 

4.11. Darbuotojo materialinė atsakomybė ir drausminė atsakomybė. 

4.12. Susitarimai su darbuotoju dėl konkurencijos ribojimo. 

4.13. Nuotolinis darbas, jo leistinumas. 

4.14. Duomenų apie darbuotojų sveikatos būklę, skiepijimąsi, COVID diagnozes rinkimas ir 

tvarkymas. 
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5. Administracinė teisė 

5.1. Administracinė atsakomybė už finansinius nusižengimus.  

5.2. Administracinio pažeidimo protokolas.  

5.3. Administracinė nuobauda. 

 

6. Baudžiamoji teisė 

6.1. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai, tame tarpe apgaulingas ir aplaidus 

buhalterinės apskaitos tvarkymas. 

 

 

Privalomos literatūros sąrašas (egzaminui ruoštis pagal teisės aktų redakciją galiojusią 

2022 m. liepos 1 dieną, teisės aktus galima rasti Teisės aktų registre (www.e-tar.lt): 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija. 

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 

3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 

4. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas. 

5. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. 

6. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas. 

7. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. 

8. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

9. Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą 

mokėjimą įstatymas. 

10. Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas. 

11. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymas. 

12. Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas. 

13. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. IX-216. 

14. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas. 

15. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. 

16. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymas. 

17. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas. 

18. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. 

19. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas.   

20. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos 

įstatymas. 

21. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas. 

22. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas .  

23. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. 

24. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas.  

25. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas. 

26. Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas. 

27. Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymas. 

28. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. 

29. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas. 

30. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas. 

31. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas. 

32. Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas. 

33. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. 

34. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymas.   

35. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas.  
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36. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas.  

37. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo 

įstatymas. 

38. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas. 

39. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 

40. Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga 

laikinasis įstatymas. 

41. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas.  

42. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas. 

43. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas. 

44. Europos socialinė chartija (pataisyta) (2001 m.). 

45. 1968 m. spalio 15 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 „Dėl laisvo darbuotojų 

judėjimo Bendrijoje“. 

46. 1971 m. birželio 14 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) 1408/71 „Dėl socialinės apsaugos 

sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems 

Bendrijoje. 

47. Konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, pateikta pasirašyti Romoje, 1980 m. 

birželio 19 d. 

48. 2001 m. spalio 8 d. Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001  dėl Europos bendrovės 

(SE) statuto. 

49. 2003  m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.  1435/2003 dėl  Europos  kooperatinės  

bendrovės  (SCE)  statuto. 

50. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

