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Lietuvos Respublikos finansq ministerijos

Viceministrei Daivai Brasiinaitei
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DfL AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO
TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSU MINISTERIJOS 2017 M.
RUGPJUdIO 3 D. DIREKTORTAUS ISAKYMO NR. VI-208

Gerbiamoji viceministre, Lietuvos tuto vertintojrl asociacijos 2017 m. lapkridio 15 d. valdybos

posedyje i5nagrinejome 2017m . rugpjldio 3 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo

tamybos prie Lietuvos Respublikos finansq ministerijos (toliau- PrieZiuros tamyba) direktoriaus lsakymo
N r. VI-208 ,,Del Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos

Respublikos, finansq ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsejo 5 d. lsakyrno N r. V1-349, 'Del
paklausimo ddl turo arba verslo vertinimo ataskaitq atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo

vertinimo pagrindq lstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikaiavimams nagrin6jimo taisykliq
patvirtinimo pakeitimo", ir manome , kad jis galimai neatitinka istatymq reikalavimams ir visuomends

poreikiams.
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindq istatymas (toliau - TWPD 29 str.2 d. ir

3 d. numato, jog Garbes teismui rasytini teikim4 iSkelti turto arba verslo vertintojui drausmes byl4 pagal

esam4 (asmenq ra5tu pateikt4 arba Tamybos turim4 informacij4 apie paZeidimus per ne ilgiau kaip 10 d.

d. nuo Sios informacijos gavimo (paai5kejimo) dienos parengia ir pateikia Tamyba. Sprendim4 del

drausmds bylos turto arba verslo vertintojui iSkelimo Garbes teismas priima per ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo

Tamybos ra5ltinio teikimo i5kelti turto arba verslo vertintojui drausmes byl4 gavimo dienos.
Svarbus ir reik5mingas vaidmuo tenka Tamybai, kurios tikslas - igywendinti valstybes politik4

turto vertinimo srityje, siekiant, kad bttq uZtikrinta turto vertinimo kokybe bei turto vertintojq ir

visuomen€s teisiq irjq teisetq ioteresq Sioje srityje apsauga.
Nuo 2012-05-01 turto vertinimo srityje ivyko Zymus pokydiai: Tamybai pavesta reik5minga

firnkcija nagrineti, ar turto vertinimo ataskaitos atitinka teises aktq reikalavimus, ikurtas ikiteisminis

institutas - Garbes teismas, kuriam pavesta skirti drausmines nuobaudas turto vertintojams uZ teis6s aktq
paZeidimus.

2015 m. Valstybinio audito ataskaitoje ,,Turto ir verslo vertintojq veiklos valstybine prieZitira"

buvo pateikta rekomendacija: ,,Pakeisti finansq ministro 2012 m. gruodZio 11 d. isakymu Nt. lK'422

patvirtintq Turto arba verslo vertintojil ir turto arba verslo vertinimo imoniq veiklos patikrinimo taisykliq

16 p., jame nurodant, kad Turto vertinimo prieZitiros tamyba, turto vertinimo ataskaitose nustadiusi teises

aktq reikalavimq nesilaikym4 privalo kreiptis i Garbes teism4." (ia.2015 m. Valstybinio audito ataskaita

,,Turto ir verslo vertintojq veikios valstybind prieZilra", 7 psl.).
Tiek lstatymo leidejo, tiek ir Valstybinio audito metu pateiktos rekomendacijos tikslas I'ra siekti

glaudesnio Tamybos ir Garbes teismo bendradarbiavimo, vertinant galimus paieidimus.

Todel nesutiktina su Tamybos pozicija, jog Sios procediiros turetq btiti atskirtos.



Kadangi turto vertintojams drausmin6s bylos keliamos i3 esmes uZ teises aktq paZeidimus,

rengiant turto arba verslo vertinimo ataskaitas, Tamybos ir Garbes teismo funkcijos, vertinant ataskaitas,
i5 dalies sutampa, nes abu subjektai nagrin6ja ataskaitoms keliamus reikalavimus ir jq laibrnqsi. Tamyba

nagrineja paklausimus del turto arba verslo vertinimo ataskaitq atitikties TWPI nustatltiems

reikalavimams, o Garbes teismas vertina turto vertintojo galimai padarytus paZeidimus, t. y. tiia, ar.

vertinant turtq ir rengiant ataskaitq nebuvo parZeisti TVVPI 29 str. I d. nurodytq teises aktq reikalavim6i.
Turto vertinim4 reglamentuojandiq teises aktq nesilaikymas rei5kia turto vertintojo padarytus paZeidimus,

uZ kuriuos jam gali buti paskirta drausmine nuobauda.
Kaip matyti iS aptartos turto ar verslo vertinimo ataskaitos nagrinejimo procediros, tiek pati

procedur4 tiek parengiama i5vada del ataskaitos yra tiesiogiai susijusi su ataskait4 parengusio turto arba

verslo vertintojo veiksmq vertinimu Garbes teisme. 5i4 iSvadq pawirtina ir tai, kad, nagrinejamu atveju,
Tamybos sprendimas i3vadoje, jog ataskaita negali bDti laikoma teising4 turi b[ti priimamas tq padiq

vertintojo padaryq paZeidimr4 kuriuos konstatavo ir Garbds teismas, pagrindu.
Todel, atsiZvelgiant i auk5diau iSdest1.t4 akivaizdu ir logi5ka, kad Tamybos ir Garbes teismo

vaidmenys procese turi biiti vertinami kaip vientisa ir nuosekli turto ar verslo vertintojrl veiklos prieZiflros

grandine, todel Siq dviejq procesq atskyrimas ne tik neatitiktq Tamybos ir Garbes teismo veiklos tikslq

bei neuZtikrintrl turto ar verslo vertinimo prieZitiros kokybes, bet ir sudary4q prielaidas Tamybai ir Garbes

teismui del to paties atvejo priimti prie5taringus sprendimus.
Netgi siulltina, jog Tamyba, prie5 pateikdama iSvadas del vertinimo ataskaitos atitikties TWPI

reikalavimams, privalomai atsiZvelgtq i Garb6s teismo sprendim6 kadangi, kaip jau mineta, Tamybos ir

Garbes teismo funkcijos, vertinant ataskaitas, i5 dalies sutampa, o Garbds teismo sudetyje yra

profesionalds hrto ar verslo vertintojai (Sios srities specialistai), pateikiantys kvalifikuot4 pozicij 4.
Po isakymo pakeitimo, PrieZiuros tamyboje, remiantis itarimais ir prielaidomis pagr[stomis

iSvadomis, kurios pagal ankstesnQ tvarkq ir pagal TWPI reikalavimus yra skirtos turto arba verslo

vertintojq garbes teismui nagrinejant bylas yra nepagristai pradetas i5ankstinis iSvadq teikimas
paklausejams, turto savininkams, uZsakovams ir pan. Jau 1ta tokiq atvejq kai prieZi[ros tamyba,

nei5nagrinejusi visq aplinkybiq ir turto arba verslo vertintojq paai5kinimg nusprende, kad ataskaita
neatitinka [statymo reikalavimq o Garbes teismas, i5klausgs vertintoj4 ir [sigilinps i visas aplinkybes,
nusprendZia, kad ataskaita yra teisinga ir nenubaudZia vertintojo.

Todel pra5ome inicijuoti PrieZiiiros tamybos direktoriaus isakymo Nr. VI-208 priimto 2017-08-03

dien4 perZitr4 del [statymo 26 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytq igaliojimq vir3ijimo.

Pagarbiai,

Asociacij os prezidentas ,4^7
Audrius Se5plaukis


