
 

 

KVIEČIAME Į SEMINARĄ!!! 

„SEIMO SESIJAI PASIBAIGUS: DARBO TEISĖ, NAUJI VSD 

TARIFAI IR MOKESČIAI“ 
 

SEMINARO DATA – 2017 m. rugpjūčio 24 d. (ketvirtadienis) 

SEMINARO TRUKMĖ – 8 ak. val. 
                                                      

 

SEMINARĄ VEDA: AUDITORIUS ARTŪRAS KAPITANOVAS 

Auditorius Artūras Kapitanovas nuo 1989 m. dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – 

Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų 

ministerijos. Nuo 1997 m. dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių 

konsultantas. Seminarus mokesčių temomis veda nuo 1995 m. Dirbdamas 

Mokesčių inspekcijoje, skaitė paskaitas mokesčių administratoriams, vėliau – 

paskaitas auditoriams Lietuvos auditorių rūmuose, dėstė aukštojoje Norvegijos 

vadybos mokykloje. 2013 m. paskirtas į LR Vyriausybės darbo grupę, skirtą 

Lietuvos mokesčių sistemos pertvarkos klausimams spręsti.  

 

 

8.30 – 9.00  REGISTRACIJA 

PROGRAMA: 
 

9:00 – 10:30 Gyventojų pajamų mokestis: 

 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2017 m.; 

 Planuojami pakeitimai, keisiantys pajamų apmokestinimą 2017–2018 m. Kaip planuotis išmokas 

2017 m.? 

 Naujausi VMI išaiškinimai gyventojų pajamų apmokestinimo srityje 2017 m.; 

 Socialinio modelio įtaka apmokestinant gyventojų pajamas 2017 m.; 

 Neapmokestinamosios pajamos 2017 m.; 

 Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų apmokestinimo niuansai. 

Darbo užmokesčio apskaičiavimas, apskaita ir apmokestinimas įsigaliojus naujajam Darbo 

kodeksui nuo 2017-07-01 
 Principinės naujojo DK nuostatos, žinotinos buhalteriui; 

 Su darbo apmokėjimu susiję klausimai; 

 Kokios naujovės laukia įmonių pasikeitus darbo ir poilsio laiko reglamentavimui? 

 Materialinė atsakomybė naujajame DK: esminiai pokyčiai; 

 Reikšmingesni su darbo santykių nutraukimu susiję klausimai. 

10.30 – 10:45 KAVOS PERTRAUKĖLĖ (kava, arbata, saldumynai) 

 

10.45 – 12.15 VSD ir PSD įmokų apskaičiavimas ir naujausi pakeitimai nuo 2017-07-01: 

 

 

 

 



 

 

 Pasikeitusių tarifų ir mokesčio bazės taikymas; 

 Terminuotų ir neterminuotų darbo sutarčių apmokestinimo skirtumai; 

 Ilgalaikio darbo fondo įmokų mokėjimas; 

 Savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimo naujovės; 

 Autorinių atlyginimų apmokestinimo ypatumai; 

 Tantjemų apmokestinimas; 

 Įmonių savininkų apmokestinimas. 

 Socialinis draudimas valstybės lėšomis: veiklų sąrašo pakeitimai. 

 

12.15 – 13.00 PIETŲ PERTRAUKA 

13.00 – 14.30  Mokesčių administravimo reguliavimas 2017 m.: 

• Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai nuo 2017-01-01; 

• Bendrasis apskaitos failas (SAF-T): kaip keisis įmonių apskaitos sistemos ir kokias teises įgyja 

VMI (auditoriaus požiūris); 

• Mokestiniai patikrinimai ir mokestiniai tyrimai: praktinės rekomendacijos, į ką atsižvelgti šių 

procedūrų metu; 

• Informacijos apie pajamas ir turtą teikimas. 

14.30 – 14.45 KAVOS PERTRAUKĖLĖ (kava, arbata, saldumynai) 

14.45 – 16.15  Pridėtinės vertės mokestis: 

• Naujausi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2017-01-01, reglamentuojantys PVM apskaičiavimą ir 

deklaravimą; 

• Naujausi VMI komentarai ir jų pritaikymas 2017–2018 m.; 

• Paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, apmokestinimas nuo 2017-01-01. Naujų PVM 

reglamento 282/2011 dėl paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, apmokestinimo PVM 

taisyklių taikymas; 

• Pareiga tikrinti tiekėjus PVM tikslais; 

• Su PVM susijusių ataskaitų / deklaracijų formos ir jų užpildymo taisyklės; 

• PVM atskaitos niuansai ir dažniausiai nustatomos klaidos. Naujausia Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo praktika PVM atskaitos ir apmokestinimo bylose. 

• Atvirkštinio apmokestinimo schemos taikymas; 

• PVM atskaitos niuansai. Tinkamas mišrios atskaitos deklaravimas. 

 

Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas 2017 m. Planuojami Pelno mokesčio 

įstatymo pakeitimai nuo 2018 m. 

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir dalyvio pažymėjimą.  

 

SEMINARO VIETA:  

TILTO G. 2, ALYTUS,  DZŪKŲ KRAŠTO MENŲ INKUBATORIUS “MENŲ PIRTIS” 

 

DALYVIO MOKESTIS: 105,00 Eur (be pietų) ir 111,00 Eur (su pietumis) 

Užsiregistravusiems iki rugpjūčio 15 d., dalyvio mokestis 95.00 (be pietų) ir 101.00 Eur 

(su pietumis) 
 

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA BŪTINA 

Tel. +370 315 74357; +370 682 50121;  

el. paštu administratore@avkc.lt  

Dalyvio mokestis pavedimu AB „Swedbank“ a/s LT 29 7300 0100 0221 3656, 

Įmonės kodas 149685361 
 

mailto:administratore@avkc.lt

