
 

 

KVIEČIAME Į SEMINARĄ!!! 

„2017 m. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RENGIMO 

NAUJAUSIA PRAKTIKA IR REKOMENDACIJOS ĮMONĖMS“ 

SEMINARO DATA – 2017 m. gruodžio 1 d. (penktadienis) 

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 Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas: 

 Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, taikomi 2017 ir 2018 m.; 

 Pelno ir dividendų apmokestinimas 2017 m.; 

 Pelno mokesčio deklaravimo naujovės 2017–2018 m.; 

 Pelno mokesčio įstatymo komentaro naujovės 2017 m.; 

 Pelno mokesčio PLN204 deklaracijos pildymo probleminių klausimų analizė. Deklaracijų 

pildymo rekomendacijos; 

 Avansinio pelno mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tvarkos pakeitimai; 

 Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas; 

 Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita. 

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

10.45 – 12.15  

Buhalterinės apskaitos naujovės ir naujausių VAS pakeitimų taikymas tvarkant apskaitą 2017 m. 

ir teikiant ataskaitas 2018 m.: 

 

 Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų 

pakeitimai nuo 2017-01-01; 

 Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų 

taikymo ypatumai rengiant finansinę atskaitomybę už 2017 m.; 

 Buhalterinės apskaitos įstatymo taikymas rengiant 2017 m. finansines ataskaitas; 

 Verslo apskaitos standartų taikymas rengiant 2017 m. finansines ataskaitas; 

 Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai rengiant 2017 m. finansines ataskaitas. 

 

 



 

 
 

12.15 – 13.00 PIETŲ PERTRAUKA 

13.00 – 14.30  Mokesčių administravimo reguliavimas: 

 Mokesčių administravimo įstatymo taikymas ir naujausi pakeitimai nuo 2017-06-05 ir 2018-01-

01; 

 i.MAS diegimo planas 2017–2018 m.; 

 E. sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) taikymas ir PVM sąskaitų faktūrų registrų teikimas VMI; 

 E. važtaraščių posistemio (i.VAZ) veikimas ir važtaraščių registravimas; 

 Bendrasis apskaitos failas: kaip keisis apskaitos sistemos ir kokias teises įgyja VMI? 

 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.; 

 Eksportuojamų / importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios 

paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo; 

 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. 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimų įtaka rengiant 2017 m. finansines ataskaitas. 

VSD ir PSD įmokų apskaičiavimas ir naujausi pakeitimai nuo 2017-08-01. 

 

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medţiagą ir dalyvio paţymėjimą. 

 

Negalintiems atvykti savo transportu siūlome galimybę į seminarą atvykti „Multivano“ 

autobusiuku nuo Alytaus VKC. 

  

 

SEMINARO VIETA:  

„DZŪKIJOS DVARAS“, TARZANIJOS G. 1, RADŢIŪNŲ KM., ALYTAUS RAJ. 

 

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

Užsiregistravusiems iki lapkričio 24 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

