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DEL SI TLYMV DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS TURTO IR VERSLO VERTINIMO
PAGRINDU ISTATYMO PAKEITIMO

Finansq ministerija i5nagrinejo Jflsq 2015 m. vasario 9 d. ra5tu Nr. 01-03/15/02 I 01-

03/03(15) pateiktus sitilymus del Siuo metu galiojandio Lietuvos Respublikos turto ir verslo

vertinimo pagrindq lstatymo (toliau - [statymas) pakeitimo.

1. Del siulomo {statymo 2 straipsnio 15 dalies pakeitimo.

Vietoj Siuo metu fstatymo 2 straipsnio 15 dalies, pagal kuri4 ,,Turto ir verslo vertinimo

metodika - Lietuvos Respublikos Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos priimtas teises aktas,

kuriame reglamentuojama tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose

nustatytq turto ir verslo vertinimo metodq Siuose standartuose nustatytais vertinimo atvejais

taikymo Lietuvos Respublikoje procedlros ir tvarka", nustadius JDsq siDlom4 Turto vertinimo

metodikos s4vokos apibrelti, pagal kuri4 ,,Turto vertinimo metodika - Lietuvos Respublikos

Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos priimtas teises aktas, kuriame reglamentuojami

Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatyti turto ir verslo

vertinimo principai Lietuvos Respublikoje", kiltq klausimas, kodel Tarptautiniuose vertinimo

standartuose ir Europos vertinimo standartuose jau nustatyti turto ir verslo vertinimo principai

turetq blti dar kart4 tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos
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priimamu teises aktu. Be to, toks sifllymas prie5tarautq [statymo 6 straipsnio I dalyje nustatytam

Tarptautiniq vertinimo standartq ir Europos vertinimo standartq taikymo Lietuvos Respublikoje

mastui. Pagal fstatymo 6 straipsnio 1 dali turto arba verslo vertinimas atliekamas Tarptautiniuose

vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytais turto ir verslo vertinimo

metodais, Siuose standartuose nustatl'tais vertinimo atvejais, todel konkretiis turto ir verslo

vertinimo metodai ar vertinimo atvejai lstatyme nera detalizuojami. Tarptautiniuose vertinimo

standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytq turto ir verslo vertinimo metodq juose

nustatytais atvejais taikymo Lietuvos Respublikoje procedlros ir tvarka pagal fstatymo 6 straipsnio

2 dali reglamentuoj amos Turto vertinimo metodikoj e.

Siekdami, kad bfitq i5vengta Tarptautiniq vertinimo standartq ir Europos vertinimo standartq

nuostatq konkurencijos ir praktinio taikymo dviprasmybiq, taip pat atsiZvelgdami i tai, kad nera

pateikiami J[sq argumentai del Siuo metu galiojandio teisinio reguliavimo aptariamu klausimu

pakeitimo poreikio, manome, kad tokio sifllymo igyvendinimas netikslingas.

2.Del [statymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimo.

{statymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte bUdo prieveiksmio ,,iSsamiai" vartojimas yra

tikslingas ir pagristas, nes jis paaiSkina Sioje nuostatoje nurodyt4 veiksm4 ,,nurodytus", t. y.nurodo,

kaip bus atliekamas Sis veiksmas. Be to, aptariamu atveju bDdo prieveiksmio ,,iSsamiai" vartojimas

suponuoja bUtinybg, esant nepakankamam reglamentavimui, tikslinti (papildyti reikalingomis

nuostatomis ar jq atsisakyti) Turto ir verslo vertinimo metodik4. Todel, vietoje si[lymo atsisakyti

fstatyme vartoti btdo prieveiksmi ,,iSsamiai", esant poreikiui i5samiai reglamentuoti teisetq,

pagristq ltkesdiq ir interesq, apdairumo ir atsargumo, pakeitimo kitu turtu arba verslu ir

alternatyvaus turto arba verslo panaudojimo kriterijus Turto vertinimo metodikoje, patvirtintoje

Lietuvos Respublikos finansq ministro 2015 m. balandZio 27 d. isakymu Nr. 1K-159 (toliau - Turto

vertinimo metodika), galetq b[ti pateikti siulymai del Turto vertinimo metodikos papildymo

konkrediomis nuostatomis.

Kadangi Jusq teikiamas siiilymas nera grrndLiamas jokiais fstatymo 5 straipsnio I dalies 3

punkto pakeitimo poreiki lemiandiais argumentais, manome, kad tokio sitilymo igyvendinimas

netikslingas.

3. Del fstatymo 5 straipsnio 3 dalies papildymo.

Siuo metu galiojandio fstatymo 5 straipsnio 3 dalies 4 punkte nustatyta, kad turto arba verslo

verte gali b[ti nustatoma pagal kitus Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo

standartuose nustatytus turto arba verslo vertes nustatymo pagrindus. Todel JDsq si0lomas

aptariamos nuostatos pakeitimas buq tikslingas tik tuo, atveju jeigu Tarptautiniuose vertinimo

standartuose arba Europos vertinimo standartuose toks turto arba verslo vertes nustatymo pagrindas

biitq nenustatytas.
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Kadangi Jlsq teikiamas siiilymas nera grindZiamas tokio siUlymo igyvendinimo poreiki

lemiandiais argumentais, manome, kad jo igyvendinimas netikslingas.

4. Del fstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 daliq pakeitimo.

Nors ZodZiai,,atvejis" ir,,tikslas" pagal savo apibrehituri persidengiandi4 prasmg, lstatyme

naudojami skirtingame kontekste. fstatymo 4 straipsnyje nustatytas baigtinis turto arba verslo

vertinimo atvejq s4ra5as (privalomasis turto arba verslo vertinimas, vertinimas vidaus reikmems, kai

to pageidauja uZsakovas). Turto arba verslo vertinimo tikslai detalizuojami Turto vertinimo

metodikoje ir yra orientuoti i norim4 pasiekti dalyk4 (t. y. vertinimas, reikalingas perleidZiant turto

arba verslo nuosavybg, sudarant finansines ataskaitas, lkeidiant turt4 arba versl4 ir t. t.). I5 esmes

kiekvienas turto arba verslo vertinimo atvejis gali tureti ne vien4 turto arba verslo vertinimo tiksl4.

Tokiturto ir verslo vertinimo atvejq ir tikslq santyki lemia teisinio reguliavimo aplinka, uZsakovo ar

kitq Ukiniq vienetq poreikiai. Todel, siekiant nuoseklaus turto ir verslo vertinimo reglamentavimo,

fstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 daliq nuostatq pakeitimas netikslingas.

5. Del fstatymo 8 straipsnio 2 punkto pakeitimo.

[statymas reglamentuoja skirtingq turto r[Siq - kilnojamojo ir nekilnojamojo bei [kines

veiklos - verslo vertinim4. Tokia r[Sine vertinimo objektq klasifikacija suponuoja skirtingas turto ir

verslo vertintojq kvalifikacijos sritis ir kiekvienos i5 jq suteikimo organizavimo principus. Esant

skirtingoms vertintojq kvalifikacijos sritims, suvienodintas bazinio pasirengimo (i5silavinimo)

reikalavimas prie5tarautq turto ir verslo vertintojq kvalifikacijos skirstymo pagal atskiras sritis

principui. Todel manome, kad [statymo 8 straipsnio 2 punkte nustatytas skirtingas asmenq,

siekiandiq tapti turto arba verslo vertintojais, i5silavinimo reikalavimas atitinka fstatyme nustatyt4

vertinimo objektq ir vertintojq kvalifikacijos klasifikacijq, yra pagristas ir ji keisti nera tikslinga.

6. Del fstatymo 9 straipsnio 4 dalies pakeitimo.

Siuo metu galiojandio fstatymo 9 straipsnio 4 dalies nuostatos nustatytos siekiant sudaryti

galimybg identifikuoti turto arba verslo vertintoj4 neatskleidZiant tam tikrq jo asmens duomenq

(asmens kodo ar kitq duomenq, nurodytq asmens tapatybg patvirtinandiame dokumente). Tokia

turto arba verslo vertintojo identifrkavimo galimybe tampa ypad aktuali tutto arba verslo vertintojui

atliekant, pavyzdliu| vertinamo nekilnojamojo turto, kuris yra ir uZsakovo gyvenamoji vieta,

apLinr4. Kartu turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos paZymejimas su turto arba verslo

vertintojo veido atvaizdu sudaro galimybg uZsakovui isitikinti, kad konkretus turto arba verslo

vertintojas turi reikiam4 kvalifikacij4 atlikti turto arba verslo vertinim4. Turto arba verslo vertintojo

kvalifikacijos paiymdjime nustatyto privalomo turto arba verslo vertintojo veido atvaizdo

aktualizavimo s4lygos ir procedtros esant poreikiui gali btrti nustatytos [statymo igyvendinamajame

teises akte.

[verting tai, kas i5destyta, manome, kad atsisakyti fstatymo 9 straipsnio 4 dalies netikslinga.
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7. Del fstatymo 9 straipsnio 12 dalies 1 ir 6 punktq pakeitimo.

fstatymo 9 straipsnio 12 dalies 1 ir 6 punktq pakeitimas netikslingas del Sio ra5to 5 punkte

i5destytq argumentq.

8. Del {statymo 9 straipsnio 13 dalies I punkto pakeitimo.

Turto arba verslo vertintojo profesijai yra keliami auk5tesni kvalifikaciniai, etikos, taip pat ir

nepriekaiStingos reputacijos reikalavimai. Siuo metu galiojandiame fstatyme reglamentuota

nepriekai5tingos reputacijos s4lyga, susijusi su asmens padarytais nusikaltimais, taikomos ir kitq

profesijq, kurios reglamentuojamos specialiaisiais istatymais, asmenims. Todel manome, atsisakyti

Siuo metu esamos fstatymo 9 straipsnio 13 dalies 1 punkto nuostatos ,,taip pat teistas uZ kitus

nusikaltimus, kol teistumas nei5nykgs" netikslinga.

9. Del [statymo 10 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktq pakeitimo.

fstatymo 10 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktq pakeitimas netikslingas del Sio ra5to 5 punkte

i5destytq argumentq.

10. Del fstatymo 10 straipsnio 3 dalies pakeitimo.

{statymo 10 straipsnio 3 dalies 1-5 punktuose reglamentuojamos bltinosios s4lygos,

reikalingos vienai i5 turto arba verslo vertintojo atsakomybes uZtikrinimo priemoniq - turto arba

verslo vertintojo kvalifikacijos paZymejimo galiojimo apribojimui - taikyti. Tuno arba verslo

vertintojo profesine veikla yra svarbi ekonomine prasme ir neatsiejama nuo vie5ojo intereso, todel

labai svarbu, kad turto arba verslo vertintojo atsakomybes uZtikrinimo priemoniq igyvendinimas

bUtq veiksmingas ir proporcingas siekiamam tikslui. Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos

paZymejimo galiojimo apribojimo paskirtis yra ne tik ir ne tiek nubausti teises aktq nesilaikanti

turto arba verslo vertintoj4, bet visq pirma ivykdyti prevencij4. Apribojus tik konkredios turto arba

verslo vertintojo kvalifrkacijos srities paLymdjimo galiojim4, jei tai nera vienintele turto arba verslo

vertintojo turima kvalifikacija, turto arba verslo vertintojo teisine padetis i5 esmes nepasikeistq arba

pasikeistq nedaug, todel tokios turto arba verslo vertintojo atsakomybes uZtikrinimo priemones

taikymas neturetq reikiamos itakos aplinkybems, del kuriq ji taikoma, ir nesudarytq galimybes

pasiekti reikiamo tikslo. Vertindami iSdestytus argumentus, manome, kad nustatytq turto arba

verslo vertintojo atsakomybes uZtikrinimo priemoniq, susijusiq su turto arba verslo vertintojo

kvalifikacijos paZymejimo galiojimo apribojimu, taikymo mastas yra objektyviai proporcingas

siekiamam tikslui ir J[sq sifiloma apimtimi keisti {statymo 10 straipsnio 3 dali netikslinga.

1 1. Del fstatymo 10 straipsnio 3 dalies 5 punkto ir 1 1 dalies pakeitimo.

fstatymo 10 straipsnio 3 dalies 5 punkto ir 11 dalies pakeitimas netikslingas del Sio ra5to 5

punkte isdestytq argumentq.

12.Del [statymo 12 straipsnio I dalies 2 punkto ir 4 dalies pakeitimo.
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Siiilymas atsisakyti nepriklausomo turto vertintojo ir turto arba verslo vertinimo imones

privalomojo civilines atsakomybes draudimo reikalavimo prie5tarauja {statymo nuostatomis

siekiamos sukurti patirtos Zalos del turto arba verslo vertintojo veiksmq ar neveikimo atlyginimo

garantijq sistemos veikimo principui. {statyme nenustadius civilines atsakomybes draudimo

privalomumo s4lygos, jis igaus savanori5kumo prasmg, todel nesudarys galimybes uZtikrinti ne tik

uZsakovo interesus, bet ir padiq turto arba verslo vertinimo imones ar nepriklausomo turto arba

verslo vertintojo interesus del galimo nemokumo rizikos ivykus draudZiamajam lvykiui.

Privalomojo civilines atsakomybes draudimo paslaugos kainos dydis, mflsq nuomone, taip

pat nera pakankamas argumentas atsisakyti privalomojo civilines atsakomybes draudimo

reikalavimo. Draudimo imones paslaugq kainodara yra draudimo imones veiklos politikos

klausimas, kuriam nera taikomas valstybinis reguliavimas. Kartu manome, kad draudimo paslaugos

kainos didejim4 galejo lemti ir tokie veiksniai, kaip pakitusi situacija kredito ir mokejimq rinkoje,

i5samesne draudimo imones veiklos rizikos analize, ivertinant turto arba verslo vertinimo rezultatu

itak4 visos Lietuvos Respublikos finansq sistemos tvarumui, ar pana3iai.

{verting J[sq pateiktus argumentus, manome, kad tvarios garantijq sistemos del patirtos

Zalos del turto arba verslo vertintojo veiksmq ar neveikimo atlyginimo veikimas vertintinas kaip

svaresnis argumentas, todel J[sq sifllymas pakeisti fstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 4

dalies nuostatas laikytinas netikslingu.

13. Del [statymo 14 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimo.

fstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad turto arba verslo verte - turto arba verslo

naudingumo tam tikru momentu matas, nustatytas pagal atitinkam4 turto arba verslo vertinimo

metod4, kurio taikymo procedlros ir tvarka nustatytos Turto ir verslo vertinimo metodikoje.

Nustatlrta tvarka nustatytas turto arba verslo naudingumo tam tikru momentu matas visada tures tik

kiekybing i5rai5k4. Be to, Jlsq si[lymo igyvendinimas ribotq teismo diskrecij4 vertintojui ekspertui

pateikti teismui aktualius klausimus del gindijamos turto arba verslo vertes nustatymo principq

(pvz., metodo pasirinkimo pagristumo, taikytq pataisos koeficientq pagristumo ar pan.). Todel

{statymo 14 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatq papildymas ZodZiu ,dydLio" yra netikslingas.

14. Del [statymo 17 straipsnio 1-4 daliq pakeitimo.

{statymo 17 straipsnio 1-4 daliq pakeitimas netikslingas del Sio raSto 12 punkte i5destytq

argumentq.

15. Del fstatymo 17 straipsnio 2 dalies pakeitimo.

fstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatas tikslinti nera tikslinga, nes pagal Lietuvos

Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq istatymo Nr. VIII-1202 17 straipsnio pakeitimo

istatym4 (TAR, 2014-10-17,2014-14277), kuris isigaliojo 2015 m. sausio I d., {statymo 17
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straipsnio 2 dalis nustato, kad,,metine minimali civilines atsakomybes privalomojo draudimo suma

yra ne maZesne kaip 87000 eurq."

16. Del fstatymo l7 straipsnio 5 dalies pakeitimo.

fstatymo 17 straipsnio 5 dalies pakeitimas netikslingas del Sio ra5to 12 punkte i5destytq

argumentq.

17. Del [statymo 21 straipsnio 6 dalies 4 punkto pakeitimo.

fstatymo 2l straipsnio I dalyje nustatyta, kad, jeigu yra sudaroma nepriklausomo turto arba

verslo vertintojo ar turto arba verslo vertinimo imones ir uZsakovo ra5ytine sutartis, technine

uZduotis nera privaloma. Todel manome, kad fstatymo 21 straipsnio 6 dalies 4 punktas neturetq

kelti praktinio taikymo nepatogumq ir jo nuostatq keisti netikslinga.

18. Del fstatymo 21 straipsnio 8 dalies pakeitimo.

fstatymo 21 straipsnio 8 dalies pakeitimas netikslingas del Sio ra5to 4 punkte i5destytg

argumentq.

19. Del [statymo 22 straipsnio 4 dalies 4 punkto pakeitimo.

[statymo 22 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatos, siekiant absoliutaus teisinio

reglamentavimo detalumo, galetq biiti papildytos si[loma nuostata turto arba verslo vertinimo

ataskaitoje nurodyi ne tik vertinimo atveji, bet ir vertinimo tiksl4. JDsq si[loma papildoma

informacija galetq buti teikiama ir kartu su [statymo22 strnpsnio 4 dalies 13 punkte nurodyta

informacija. Todel, ivertinus sifilomo pakeitimo maZareik5mi5kumq ir galimybg teikiam4 si[lym4

igyvendinti kitomis praktinemis priemonemis, fstatymo 22 straipsnio 4 dalies 4 punkto pakeitimas

netikslingas.

20. Del fstatymo 22 straipsnio 4 dalies 12 punkto pakeitimo.

Sitiloma fstatymo 22 straipsnio 4 dalies 12 punkt4 papildyti LodZiais ,,ir individualls

poLymiai". Pa1ymetina, kad vertinamo turto arba verslo individualius poZymius reikia nurodyi

ataskaitoje igyvendinant fstatymo 22 straipsnio 4 dalies 3 punkto nuostatas.

2l.Del [statymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalh4pakeitimo.

Vienas i5 Siuo metu galiojandio lstatymo tikslq buvo ir yra uZtikrinti ikiteisminio gindq del

turto arba verslo vertinimo kokybes nagrinejimo instituto veikim4. Todel si[lymas atsisakyti

prieZilros istaigos (Turto vertinimo prieZiuros tarnybos) pareigos nagrineti turto arba verslo

vertinimo ataskaitq atitikti [statymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams prie5tarautq

|statymo tikslui ir turto arba verslo vertintojq veiklos rezultatq vartotojq interesq gynimo

principams. Kartu noretume pastebeti, kad J[sq teikiama nuomone del ,,uZsakovq ir vie5ojo

sektoriaus institucijq atstovrl masinio piktnaudZiavimo savo teisemis be pakankamq argumentq,

remiantis tik savo nuomonemis, o atskirais atvejais su tikslu daryti spaudimq turto vertintojams del

jiems palankesniq rezultatq turto arba verslo vertinimo ataskaitose" turdtq buti pagrista faktinemis
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aplinkybemis. Prie5ingu atveju tokia nuomone galetq bflti vertinama tik kaip gynybine turto arba

verslo vertintojq pozicija, nepagristai menkinanti uZsakov4 ir vie5ojo sektoriaus institucijq vard4.

22.Del fstatymo 24 straipsnio I dalies pakeitimo.

fstatymo 24 straipsnio 1 dalies pakeitimas netikslingas del Sio ra5to 4 punkte i5destytq

argumentq.

n.Del {statymo 26 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimo.

fstatymo 26 straipsnio 2 dalies 3 punkto pakeitimas netikslingas del Sio ra5to 21 punkte

i5destytq argumentq.

24.Del [statymo 28 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo.

fvertinus turto ir verslo vertintojq prieZilros sistemoje vyraujandio turto ir verslo vertintojq

savireguliacijos mechanizmo tendencijas ir praktikuojandiq turto vertintojq atstovavimo turto ir

verslo vertintojq prieZiDros sistemoje sudaromuose organuose, palyginti su turto arba verslo

vertinimo veikla nesiverdiandiais, tadiau [statyme nustatytus reikalavimus atitinkandiais asmenimis

santyki, nera siekiama didinti Sio santykio atskirti. Be to, fstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 punkto

nuostatos nesukuria Finansq ministerijai praktinio igyvendinimo problemq. Todel manome, kad.

|statymo 28 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas netikslingas.

25.Del fstatymo 29 straipsnio 5 dalies pakeitimo.

lstatymo nuostatos yra taikomas tik turto arba verslo vertintojo kvalifikacij4 turintiems

asmenims. Panaikinus turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos paZymejimo galiojim4 turto

vertintojas nera laikomas fstatymo subjektu. Asmenq, neturindiq turto arba verslo vertinimo

kvalif,rkacijos, teise verstis Okine veikla, taip pat jos ribojimas ndra ir neturetq blti [statymo

reguliavimo dalykas. Todel manome, kad sifllomas fstatymo 29 straipsnio 5 dalies pakeitimas

netikslingas.

26. Del Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq istatymo pakeitimo

istatymo 2 straipsnio pakeitimo.

Sillymo del Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo

istatymo 2 straipsnio pakeitimo igyvendinimas netikslingas del

argumentq ir prie5taravimo teises aktq rengimo principams.

27. Del Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo

istatymo 3 straipsnio 2 dalies pakeitimo.

pagrindq istatymo pakeitimo

visq Siame ra5te i5destytq

pagrindq istatymo pakeitimo

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq istatymo pakeitimo istatymo 3

straipsnio 2 dalies nuostatos yra tiesiogiai siejamos su [statymo 8 straipsnio 2 ir 3 punktq nuostatq

igyvendinimu ir neturetq sukurti visq turto arba verslo vertintojq lygiateisi5kumo princip4

paLeidLiandiq s4lygq ir palikti fstatyme spragrl, kai turto arba verslo vertintojui keliamq reikalavimq

neatitinkantys turto arba verslo vertintojai gales atlikti turto arba verslo vertinim4. Siekiant
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eliminuoti minetas aplinkybes, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq istatymo

pakeitimo istatymo 3 straipsnio 2 dalyje buvo nustatytas terminas ,,iki 2018 m. sausio I d.". Tokia

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq istatymo pakeitimo istatymo nuostata

fstatymo isigaliojimo dien4 - 2012 m. geguZes 1 d. - uZtikrino turto arba verslo vertintojq, turindiq

prakting patirti ir i5laikiusiq turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminus, tadiau

neatitinkandiq [statymo 8 straipsnio 2 ir 3 punktuose nustatytq reikalavimq, teisetq llkesdiq

principo igyvendinim4. Todel manome, kad Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo

pagrindq istatymo pakeitimo istatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatq pakeitimas si[loma apimtimi

prieStarautq jq reguliuojamam tikslui ir bendriesiems teises principams, kuriq taikymas turto arba

verslo vertinimo srityje neturi btiti iSimtis.

AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir apibendrindama pateiktus argumentus, Finansq

ministerija laikosi nuomonds, kad J[sq pateiktq [statymo pakeitimq igyvendinimas nera tikslingas ir

siulytq turto ir verslo vertinimo veiklos reglamentavimo pokydiq iniciatyvas i5reik5ti

koncentruojantis i paai5kejusi fstatymo igyvendinamqiq teises aktq tobulinimo poreiki. Maloniai

lauksime Jlsrtr konkrediq pasi[lymq, kuriais galetq bflti uZtikrintas hrrto ir verslo vertinimo

reglamentavimo fstatymo igyvendinamuosiuose teises aktuose i5samumas ir ai5kumas, sudarytos

s4lygos sprgsti teises aktq nuostatq praktinio taikymo problemas, kartu didinant turto ir verslo

vertinimo paslaugq kokybg ir vertinimo rezultatq patikimum4.

Finansq viceministras Aloyzas Vitkauskas

L. Frejute, tel.239 0295, el. pastas L.Frejute@finmin.lt


