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DEL ISVADOS DEL TURTO VERTINIMO ATASKAITOS REIKSMES

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tamyba prie Lietuvos Respublikos
finansq ministerijos (toliau - Tarnyba) 2017-10-04 gavo Jlsq 2017-10-02 rasr4 Nr. 01-03125(tl)
,,Del 2017 m. rugpjldio 3 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie
LR finansq ministerijos direktoriaus isakymu Nr. V1-208 itvirtintrl pakeitimq ir iSvados del turto
vertinimo atskaitos reik5mes", kuriame pra5oma pateikti paaiSkinimus i3vardintais klausimais.

Atsakydama i Jiisq paklausim4, Tamyba informuoja, kad, vadovaujantis Tarnybos nuosrura;,
patvirtintais Lietuvos Respublikos finansq ministro 2015-11-23 jsalEmu Nr. lK-344 ,,Del Autlito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietrytg; f;espublikos fnan;q.
minisferjoi-wtoStatQ pVni.tinimo", Tamyba nera kompetentinga oficialiai aiSkinti teises aktr4 normas
ir nuostatas, todel Siame laSte pateikiama Tamybos nuomond Jr:sq paklausime iSdesty.tais klausimais.

Gautame ra5te pra5oma paai5kinti, ar teisinga teigti, jog Tamybos i5vada, kad turto arba verslo
vertinimo ataskaita neatitinka Turto arba verslo vertinimo pagrindq istatymo (toliau - fstatymas) 22
straipsnio reikalavimq, savaime tokios ataskaitos nepaneigia ir nepakeidia tol, kol Sios ataskaitos
neteisinga nepripaZino teismas. Be to, pra5oma paai5kinti ar Tarnybos iSvada, kuria pripaZinta, kad
ataskaita neatitinka {statymo 22 straipsnio reikalavimams, reiSkia, kad ataskaitos uZsakovas ir kiti
asmenys privalo nebesinaudoti tokia ataskaita. Taip pat prasoma atsak].ti, ar galima teigti, kad tokia
Tamybos iSvada jokiu budu nerei5kia, kad teismas ar kitos valstybes institucijos tokia ataskaita
nesivadovaus.

Tamyba paZymi, kad, pagal Istatymo 23 straipsnio 1 dali, turto arba verslo vertinimo ataskaita
laikoma teisinga, kol Tarnyba nera nustadiusi jos neatitikties ]statymo 22 straipsnyje nustatltiems
reikalavimams ir (arba) kolji nera nugindyta teisme. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra
pasisakgs, kad Si nuostata savaime nerei5kia, kad Tamybos i5vada paneigia ataskait4. Tarnybos iSvada
del turto arba verslo veftinimo ataskaitos atitikties {statymo 22 straipsnio reikalavimams (toliau -
I5vada) yra irodomqj4 reikSmg turintis dokumentas, kuris padetq ginde del tam tiko turto arba verslo
vertinimo nustatlti tikr4j4 tam tikro turto arba verslo vertg. PavyzdZiui, kilus gindui del turto vertes,
tokia i5vada galetq padeti i5sprgsti keliq skirtingq turto arba verslo vertinimo ataskaitq
nesuderinamumq (ir., pvz. Lietuvos vyriausiojo cdministracinio teismo 2014 m. gegui\s 28 d. nutartj
administracinEj e byloje Nr. A5602- 162/2014). Taigi, ISvada savaime nepaneigia ir nepakeidia
ataskaitos. Kadangi I5vada tokios ataskaitos savaime nepaneigia, manl'tina, kad I5vados priemimas
savaime nerei3kia, kad ataskaita negalima naudotis.

Vadovaujantis teismq praktika, tokia i5vada laikltina irodom4j4 reikSmg turindiu dokumentu -
ra5Jtiniu irodymu. PaZymetina, kad, pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197
straipsnio 2 dali, dokumentai, i3duoti valstybes ir savivaldybiq institucijq, patvirtinti kitq valstybes
igaliotq asmenq nevir3ijant jiems nustaq4os kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams
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keliamq formos reikalavimq, laikomi oficialiais ra5ytiniais irodymais ir turi didesng irodom4j4 gali4.
Be to, tokiuose dokumentuose nurodyos aplinkybes laikomos visiSkai irody'tomis, iki jos bus
paneigtos kitais byloje esandiais, isskyrus liudytojq parodymus, lrodymais. AtsiZvelgiant i tai,
laikytina, kad teismai turi vadovautis I5vada, i5skyms atvejus, kai ji paneigiama kitais byloje
esantiais jrodymais.

Teises aktq nustatytais atvejais Isvada turetq vadovautis ir kiti subj ektai. PatryzdLiui, pagal
Valstybes ir savivaldybiq nekilnojamrjq daiktq pardavimo vie5o aukciono bldu tvarkos apraSo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybes 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178, 19 punktq,
aukciono organizatorius gali inicijuoti aukcion4, kuriame parduodami i vieiame aukcione
parduodamo valstybes nekilnojamojo turto ir kitq nekilnojamqjq daiktq s4ra54, Vie5arne aukcione
parduodamo savivaldybes nekilnojamojo turto fu kitr.l nekilnojamqjq daiktq s4ra54 arba i Atnauj inamo
valstybes nekilnojamojo turto sqra54 itraukti objektai, tik turedamas turto vertinimo ataskaitq ir
ataskaitos atitikti Istatymo reikalavimams patvirtinandi4 Tamybos iSvad4.

Ra3te pra5oma paaiSkinti. ar galima teigti, kad ISvada tiesiogiai negali biiti skundZiama teismui.
Kaip savo praktikoje yra pasisakgs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Tamybos Ijvada
reikSminga siekiant panaudoti padi4 ataskait4, tadiau ne sprendZiant del vertintojo veiksmq rengiant
ataskait4 teisetumo (2r., pvz., Lietuvos tyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balaruliio l0 d.
nutarti administlacineje byloje Nr. 4192-821/2014, Lietuvos vyriausiojo adminis*acinio teismo 2014
m. rugpjfiiio 26 d. nutarti administracinej e byloj e Nr. A552-1247/2014). Taigi, I5vada yra nukreipta I
ataskait4, o ne i vertintojo elgesi. ISvada, kuria konstatuojama, kad parengta ataskaita neatitinka
{statymo 22 straipsnio reikalavimrl, nei ataskait4 parengusiam vertintojui, nei tokios ataskaitos
uZsakovui tiesiogiai nesukwia jokiq teisiq ar pareigq. Del Sios prieZasties, Tamyba laiko, kad I$vada
administraciniams teismams negali buti skundZiama.

Taip pat praSoma atsakyti, ar I3vada, kuria konstatuota, kad ataskaita neatitinka lstatymo 22
straipsnio reikalavimq, automati5kai rei5kia, kad ataskaitoje nustatyta vefte yra neteisinga.
Atsakydami informuojame, kad, pagal Istatymo 23 straipsnio 1 dali, Tamyba nagrineja ataskaitq
atitikfi lsrarymo 22 srraipsnyje nusrar)'liems reikalavimams. pazl.metina, kad Tamyba. nagrinedama
atskaitas, nevertina ataskaitose ivardinto konkretaus nustatltos verles dydZio (verlinamas vertes
dydZio pagrindimas, o ne pats nustatltas verles dydis). Taigi, Tarnybos i5vada i5 esmes reiSkia tik tai,
kad ataskaita atitinka arba neatitinka Istatymo 22 straipsnio reikalavimus.
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