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Laba diena, 

Kadangi gauname klausimų dėl rengiamo Turto vertinimo įstatymo projekto, informuoju apie eigą. 

Parengtas Turto vertinimo įstatymo projektas ir šių lydimųjų įstatymų pakeitimai: Teismo ekspertizės įstatymo 5
straipsnio pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 196 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai, bei
viso paketo aiškinamasis raštas. 

Parengti projektai jau praėjo pirmą derinimo ratą su FM teisininkais. Taisome projektus pagal jų pastabas. Po to pagal
procedūrą turime su jais derinti dar kartą, kad galėtume pateikti oficialiai derinti institucijoms. 
Suderinę su teisininkais nedelsiant teiksime Jums ir lauksime pastabų. Esant poreikiui organizuosime pastabų
pateiktiems projektams aptarimą. 

Taip pat informuoju apie Transporto priemonių vertinimo rekomendacijas. Po to, kai AVNT pateikė projektą, koreguotą
pagal gautas pastabas, turėjome ne vieną aptarimą su jais - siekėme maksimalaus atsižvelgimo į pastabas. To
rezultate priėmėme sprendimą keisti anksčiau su Jumis suderintą FM įsakymą ir pateikėme pasiūlymus AVNT. 

Siūlomi pakeitimai yra šie:

1.        Kelių transporto priemonių vertinimas turi būti atliekamas vadovaujantis bendrosiomis vertinimo nuostatomis:
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Turto ir verslo vertinimo metodika (Metodika), TVS ir EVS (atitinkamai
papildyta Metodika IV1  skirsniu).

2.        AVNT tvirtina tik Koeficientų apgadintoms transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašą, kuriuo vertintojai
gali naudotis tik tuomet, kai nėra galimybės įvertinti apgadintos transporto priemonės pagal bendrąsias vertinimo
nuostatas.

3.        AVNT Koeficientų apgadintoms transporto priemonėms taikymo tvarkos apraše tvirtina tik koeficientų dydžius ir
jų taikymo tvarką. Šiame dokumente negali likti jokių kitų nuostatų, todėl jos perkeltos į Metodikos  III skyriaus IV1
 skirsnį.

Atkreipiu dėmesį, kad Metodika keičiama tik dėl transporto priemonių, kitų nuostatų keisti nenumatome, nes pagal
keičiamą įstatymą jos neturėtų likti. 

AVNT parengs pakoreguotus projektus ir pateiks suinteresuotoms institucijoms derinti. 

Gražaus vakaro, 
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