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DĖL TURTO VERTINTOJŲ POZICIJOS 

 

 

2021-05-05 vykusio susitikimo (toliau – Susitikimas) metu Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos (toliau – FM) atstovai, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 

prie FM atstovai ir turto vertintojų bendruomenės (toliau – Turto vertintojai arba Vertintojų 

bendruomenė) atstovai aptarė kai kurias šiuo metu aktualias su turto vertinimu susijusias temas.  

Siekdami priminti šio pokalbio metu Turto vertintojų atstovų išsakytos pozicijos esminius 

aspektus ir pateikti kelias papildomas refleksijas susijusiais klausimais, siunčiame šį raštą. 

 

Dėl Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projekto  

 

2020 m. liepos mėnesį Turto vertintojai teikė pastabas dėl Nepriklausomo turto ir verslo 

vertinimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas).  

Iš Susitikimui pateiktos FM prezentacijos 3 skaidrėje esančios informacijos (minimas „NTVV 

įstatymo projektas II” ir „2021 m. III ketvirtis”) galima numanyti, kad 2020 m. vasarą vertinimui 

pateiktas Įstatymo projektas nebeaktualus. Tačiau Susitikimo metu FM atstovai žodžiu patikino, kad 

Įstatymo projekto II variantas rengiamas būtent pagal Turto vertintojų pateiktas pastabas tobulinant 

vertinimui teiktą jo versiją. Todėl norėtume dar sykį atkreipti dėmesį į 3 sistemines problemas, kurios 

lieka aktualios tiek šiandien turimos, tiek ir dar labiau – Vertintojų bendruomenės negaunamos – 

informacijos kontekste. Minėtos problemos susiję su:  

1) teisinio reguliavimo tikslų neaiškumu; 

2) nepakankamu dėmesiu skaidrumo bei atvirumo principui; 

3) teisinio reguliavimo alternatyvų ignoravimu ir pagrindimo nebuvimu. 

 

Dėl teisinio reguliavimo tikslų 

 

Nors susitikimo metu FM atstovai paaiškino, kad 2020 m. parengtame Įstatymo projekto 

aiškinamajame rašte įvardintas tikslas ir spręstinos esamo teisinio reguliavimo problemos iš esmės 

išlieka tos pačios ir rengiant Įstatymo projekto II variantą, kyla abejonių ir klausimų tiek dėl naujo 

teisinio reguliavimo tikslų, tiek ir Įstatymo projekto aiškinamajame rašte įvardintų problemų realaus 

„problemiškumo” pagrindimo.  

Pažymėtina, kad Įstatymo projekto aiškinamajame rašte įvardintas ne vienas, o trys jo tikslai: 

1) kelti nepriklausomo turto ir verslo vertinimo ataskaitų kokybę; 

2) didinti turto ir verslo vertintojų veiklos skaidrumą; 

3) sudaryti sąlygas visuomenės pasitikėjimo vertintojo profesija augimui. 

 

Pirmasis tikslas – kelti nepriklausomo turto ir verslo vertinimo ataskaitų kokybę – savo 

prigimtimi ir esme apskritai nelaikytinas įstatyminio reglamentavimo tikslu.  

Nelaikytinas, nes vertinimo ataskaitų, kaip specialios formos ir turinio dokumentų, kokybės 

kėlimas realiai pirmiausiai sietinas su vertintojų kvalifikacijos kėlimu, tad su organizacinėmis ir 

ugdymo turinio (o ne įstatymų leidybos) priemonėmis.  

Nelaikytinas ir dėl jo formulavimo ypatumų, nes pasirinkta formuluotė referuoja į nuolatinį bei 

laiko požiūriu niekuomet nesibaigiantį begalinio vertinimo ataskaitų kokybės kėlimo procesą (o 

pačiam teisiniam reguliavimui esant statiškam tai praktiniu požiūriu netgi nerealistiškas tikslas). 
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Be to, tam, kad toks tikslas apskritai galėtų būti pagrįstai keliamas, reikia turėti jo išmatavimo 

kriterijus – kokia ataskaita daugiau arba mažiau „kokybiška”? Tuo tarpu ne tik iš Įstatymo projekto, 

bet ir jo aiškinamojo rašto turinio jokių atitinkamų kriterijų nematyti. 

 

Antrasis tikslas – didinti turto ir verslo vertintojų veiklos skaidrumą – taip pat ydingas dėl 

siejant su pirmuoju tikslu ką tik įvardintais antruoju ir trečiuoju trūkumais (t. y. tuo, jog skaidrinimo 

procesas negali būti begalinis ir neturėti pabaigos, taip pat tuo, kad toks tikslas yra nespecifiškas ir 

nėra nei konkrečiai tiesiogiai pateikiama, nei pakankamai aiškiai numanoma jokių jo pasiekimo 

matavimo kriterijų). 

Dar svarbiau tai, kad šio tikslo formulavimas yra abejotinas tuo požiūriu, kad vertintojai yra 

privačias paslaugas rinkoje teikiantys privatūs subjektai, todėl skaidrumo reikalavimų kėlimas jų 

veiklai (priešingai nei viešąsias paslaugas teikiančių subjektų veiklai) nėra ne tik būtinas ir savaime 

suprantamas, bet ir apskritai vargu ar teisėtas bei pagrįstas (be kita ko vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalies nuostata „Lietuvos ūkis grindžiamas privačios 

nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva” bei konstituciniu proporcingumo 

principu). Viešasis sektorius ir privatus sektorius turi pakankamai aiškią ir svarbią skirtį, todėl jiems 

neturi ir net negali būti taikomi tapatūs standartai. 

Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad netgi Įstatymo projekto aiškinamajame rašte 

konstatuota: „įprastai profesijos reguliavimas grindžiamas išskirtine profesijos svarba viešajam 

interesui, kai kitų teisės aktuose nustatytų mechanizmų nepakanka teikiamų paslaugų kokybei 

užtikrinti. Daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių vertintojų profesija nėra valstybės 

reguliuojama profesija ir turto vertintojai laikosi profesinės etikos kodekso, kelia kvalifikaciją tik 

savanoriškai būdami profesinės organizacijos nariais atsižvelgdami į susiformavusią gerąją 

praktiką”. Apskritai, Europos Sąjungos valstybėse narėse vertintojų profesija reguliuojama tik dar 

penkiose post-sovietinėse valstybėse ir Prancūzijoje. Tad kaip tokiame kontekste, kai jau pats 

vertintojų profesijos reguliavimas ne itin dera su Lietuvos pasirinktos ir netgi Konstitucijoje 

postuluotos Europinės integracijos kryptimi, galima pateisinti siekį šiai profesijai imti taikyti  viešojo 

sektoriaus standartus? 

 

Trečiasis tikslas apskritai vertintinas kaip neišmatuojama abstrakcija, nes juo galima bandyti 

„pateisinti” praktiškai bet kokio turinio teisinį reguliavimą. Kita vertus, jei tos sąlygos yra siejamos 

su konkrečiais prieš tai įvardintais tikslais (kelti vertinimo ataskaitų kokybę ir didinti vertintojų 

veiklos skaidrumą), pastarasis tikslas laikytinas tik papildomu pirmųjų pasiekimo padariniu. 

 

Be to kyla natūralus klausimas koks gi teisinis Įstatymo projekto II varianto rengimo FM, kaip 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) įstaigoje, teisinis pagrindas? Apskritai 

Vyriausybės ir jos žinioje esančių įstaigų darbai, įskaitant įstatymų ir projektų rengimą, yra 

planuojamas dalykas. Pagrindiniai atitinkamus darbus numatantys dokumentai – Lietuvos 

Respublikos Seimo tvirtinama Vyriausybės programa ir jos  nuostatų įgyvendinimo planas.  

Tuo tarpu iš Susitikimui pateiktos FM prezentacijos 4 skaidrės aiškiai matome, kad naujo turto 

ir verslo vertinimo veiklos teisinio reglamentavimo poreikis netgi pačios FM yra siejamas tik su vienu 

18-osios Vyriausybės programos įgyvendinimo plano veiksmu (t. y. 10.3.4 veiksmu „Parengti ir 

priimti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimą, 

siekiant didesnio skaidrumo, duomenų atsekamumo ir patikimumo” – 2022 m. IV ketv.)“, ir šis 

veiksmas akivaizdžiai niekaip neapima Įstatymo projekto II varianto rengimo ir teikimo  svarstyti 

Vyriausybei bei Seimui. 

Žinoma, Vyriausybės programa savaime nėra įstatymų projektų parengimo iniciatyvas 

Vyriausybės įstaigose absoliučiai apribojantis dokumentas. Tačiau jei tam tikros iniciatyvos 

nepagrindžia atitinkamos Vyriausybės programos nuostatos, ji gali būti kildinama tik iš naujai (t. y. 

jau po Vyriausybės programos parengimo) atsiradusių poreikių. Tuo tarpu dar iki Vyriausybės 

programos rengimo ir tvirtinimo parengto įstatymo projekto atnaujintos versijos rengimas nauju 

poreikiu akivaizdžiai nėra laikytinas. 
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Nepakankamas dėmesys skaidrumo bei atvirumo principui 

 

Turto ir verslo vertinimo teisinis reglamentavimas yra susijęs su konkrečia ir labai lengvai 

identifikuojama vertintojų profesine bendruomene. Juolab, kad vertintojo statusas turi labai aiškius 

teisinius kriterijus, yra apibrėžtas ir specialiai patvirtinamas.  

Taigi ši vertintojų bendruomenė yra vykstančiu teisėkūros procesu tiesiogiai ir labiausiai 

suinteresuota visuomenės dalis (nepaneigiant valstybės institucijų ir vertinimo paslaugas gaunančių 

subjektų suinteresuotumo). Tačiau faktiškai ji buvo ir toliau lieka eliminuota iš vykstančių teisėkūros 

procesų.  

Antai FM prezentacijos 2 skaidrėje pristatant Įstatymo projekto inicijavimą ir eigą aiškiai 

nurodoma, kad atitinkama teisėkūros iniciatyva kilo dar 2019 m. Bet štai Lietuvos Respublikos 

teisėkūros pagrindų įstatymo (toliau – TPĮ) 8 straipsnio reikalavimai ignoruoti ir apie teisėkūros 

iniciatyvą paskelbta taip kaip numato TPĮ – nebuvo. Procesas vyko už aklinai uždarytų durų. 

(Priminsime, kad remiantis TPĮ 8 straipsniu „Įstaigos teisėkūros iniciatyvas paskelbia Teisės aktų 

informacinėje sistemoje, nurodydamos siūlomo nustatyti naujo ar keičiamo galiojančio teisinio 

reguliavimo pagrindinius principus ir motyvus, preliminarų teisės akto projekto pavadinimą, teisės 

akto projekto rengimo priežastis ir tikslą, taip pat gali nurodyti teisės akto projekto rengimo pradžios 

ir pabaigos terminus, teisės akto projekto rengėją“ ir „Įstaigos privalo užtikrinti, kad Teisės aktų 

informacinėje sistemoje būtų skelbiama aktuali informacija apie numatomas įgyvendinti teisėkūros 

iniciatyvas“.) 

 

Vertintojų bendruomenei buvo sudarytos galimybės tik pareikšti savo pastabas dėl 2020 m. 

birželio mėnesį TAPIS registruoto jau parengto projekto. Dalyvauti pačiame Įstatymo projekto 

rengimo procese galimybių sudaryta nebuvo (nors nėra absoliučiai jokių teisinių kliūčių Vertintojų 

bendruomenės deleguotus atstovus įtraukti netgi į Įstatymo projektą rengiančios darbo grupės sudėtį 

ir Vertintojų bendruomenė tokį kvietimą mielai priimtų). Atsižvelgiant į pastebėjimų ir pastabų šiam 

projektui skaičių ir tematinį komplikuotumą, 2020 rudenį įvykęs vienas vienintelis poros valandų 

susitikimas su FM atstovais yra pakankamas nebent formaliai ataskaitai, kad „buvo surengtas 

susitikimas“, bet ne realiam problemų aptarimui.  

 

Įstatymo projekto II variantas ir vėl rengiamas už uždarų durų, nediskutuojant dėl konkrečių 

tikslų ir jų pasiekimo būdų. Mums nesuprantama, kodėl tokiais Turto vertintojams gyvybiškai 

svarbiais klausimais nepaklausiama Vertintojų bendruomenės, nesitariama su ja? Susitikimo metu 

įvardintas argumentas, kad taip būtų neva pažeidžiamas lygiateisiškumo principas yra nepagrįstas: 

viena vertus, nėra jokių kitų tokį tiesioginį ir betarpišką interesą dėl Įstatymo projektu 

reglamentuojančių santykių turinčių subjektų kaip Vertintojų bendruomenė. Tad jau vien todėl jos 

įtraukimas negalėtų būti vertinamas kaip kažkokio lygiateisiškumo pažeidimas. Kita vertus, kodėl 

nepasiūlius galimybės į Įstatymo projektą rengiančią darbo grupę įsitraukti ir platesniam 

suinteresuotų subjektų ratui? Galima nesunkiai numanyti, kad daugelis to vargo nė nenorėtų imtis.  

Taigi, dėl Įstatymo projekto praktiškai nevyko ir nevyksta diskusijos. 2020 m. liepos mėnesį 

FM gavus pastabas – spengianti tyla tris mėnesius. Tuomet trumpas susitikimas. Dar pusę metų tyla. 

Tada atsitiktinai sužinoma, kad tyloje, pasirodo, rengiamas Įstatymo projekto II variantas, kurį 

parengti planuojama 2021 m. III ketvirtį, o dar 2021 m. I ketvirtį be Vertintojų bendruomenės 

įtraukimo jau atliktas „Detalesnis galimų reguliavimo alternatyvų nagrinėjimas“ ir „Tinkamiausios 

alternatyvos pasirinkimo tyrimas“ (FM prezentacijos 3 skaidrė). Reikia pastebėti, kad FM nuožiūra 

vienašališkai pasirinktų ekspertais apklaustų turto vertintojų, kad ir kokie šaunūs jie būtų, jau vien 

pagal atrankos būdą niekaip negalima laikyti tinkama profesinės bendruomenės atstovavimo forma 

(tai tiek pat legitimu kiek legitimūs būtų ir Vyriausybės paskirti Seimo nariai). 

 

Vertintojų bendruomenės eliminavimas ir Įstatymo projekto rengimo proceso juo labiau 

paradoksalus žiūrint į dabartinės Vyriausybės politinę sudėtį: Tėvynės Sąjunga nuolat pabrėždavo 



 

 4 iš 6 

bendruomenės svarbą. Kodėl Vertintojų bendruomenė ignoruojama? Koalicijos partneriai liberalai 

akcentuoja valstybės vaidmens mažinimą ir laisvę privačiai iniciatyvai – kodėl nenorima leisti 

tvarkytis profesinei Vertintojų bendruomenei, o toliau siekiamas išlaikyti Europos tradicijai 

nebūdingas vertintojų profesinės veiklos išorinės valstybinės priežiūros modelis? Dar daugiau, kodėl 

net kuriant Turto vertintojų būsimos veiklos gaires laikomasi pozicijos, kad Vertintojų bendruomenė 

negali tiesiogiai dalyvauti jų veiklą apibrėžiančiuose svarstymuose ir formuluojant konkrečias 

įstatymo nuostatas? 

 

Taigi sunku suprasti, kaip įmanoma efektyvų teisinio reguliavimo alternatyvų nagrinėjimą 

atlikti už profesinės bendruomenės, kurios veiklą planuojama reguliuoti, nugaros? Kaip tai suderinti 

su TPĮ įtvirtintais skaidrumo ir atvirumo principais? Priminsime, kad TPĮ 3 straipsnio 2 dalies 4 

punkte nustatyta: „Teisėkūroje vadovaujamasi šiais principais – atvirumo ir skaidrumo, reiškiančiu, 

kad teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais interesais susiję teisėkūros sprendimai negali būti 

priimami visuomenei nežinant ir neturint galimybių dalyvauti, valstybės politikos tikslai, teisinio 

reguliavimo poreikis ir teisėkūroje dalyvaujantys subjektai turi būti žinomi, visuomenei ir interesų 

grupėms sudarytos sąlygos teikti pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo visose teisėkūros stadijose“.   

Projekto rengimas yra viena visuotinai pripažįstamų (ir netgi TPĮ nedviprasmiškai išskirtų) 

teisėkūros stadijų. Kaip Vertintojų bendruomenei teikti pasiūlymus šioje stadijoje, jei apie 

informaciją gauna tik post factum? 

 

Teisinio reguliavimo alternatyvų ignoravimas ir pagrindimo nebuvimas 

 

TPĮ 3 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad rengiant teisės akto projektą turi būti 

įvertinamos visos galimos teisinio reguliavimo alternatyvos ir pasirenkama geriausia iš jų, teisės akte 

turi būti įtvirtinamos veiksmingiausiai ir ekonomiškiausiai teisinio reguliavimo tikslą leisiančios 

pasiekti priemonės, turi būti skelbiami ir įvertinami dėl teisinio reguliavimo gauti pasiūlymai. 

Įstatymo projektas (su aiškinamuoju raštu) sistemiškai pažeidžia šį TPĮ įtvirtintą efektyvumo 

principą: aiškinamajame rašte visai neanalizuojamos ir nereferuojamos jokios teisinio reguliavimo 

alternatyvos (jų privalumai ir trūkumai), neargumentuojama kodėl pasirinktas teisinis reguliavimas 

yra geriausias, veiksmingiausias ir ekonomiškiausias (išskyrus vienintelę išimtį – nurodymą, kad 

dalinės savivaldos vertintojų bendruomenei suteikimas leistų sutaupyti valstybės biudžeto lėšų; kita 

vertus, biudžeto lėšų sutaupymas toli gražu nebūtinai reiškia, kad siūlomas sprendimas bendrų 

visuomenės interesų kontekste laikytinas ekonomiškiausiu, nes kartais būtent toks finansavimas 

laikytinas optimaliausiu).  

Antai galima nesunkiai numanyti, kad Įstatymo projekto rengėjų pasirinkta dalinės savivaldos 

sistema, kuomet susijusias ar netgi tapačias funkcijas (kaip antai pažeidimų tyrimą) atlieka du 

skirtingi subjektai (Priežiūros įstaiga ir Vertintojų savivaldos institucijos), niekaip negali būti 

ekonomiškiausia. Tačiau aiškinamajame rašte nepateikiama jokių argumentų, kodėl numatoma tik 

itin ribota vertintojų savivalda. Priešingai, jau minėti aiškinamojo rašto teiginiai apie tai, kad 

daugumoje Europos Sąjungos valstybių narių vertintojų profesinė veikla yra dereguliuota ir remiasi 

savivalda, laikytini svariu akstinu rimtai svarstyti gerokai platesnės (realios) savivaldos suteikimą 

vertintojų bendruomenei. Tačiau taip nedaroma. 

Iš FM atstovų Susitikimo metu išsakytos pozicijos galima susidaryti įspūdį, kad ši problema 

sprendžiama, tačiau fragmentiškai – tik dėl vertintojų priežiūros modelio. Nors tai vienas esminių 

projekte reglamentuotų klausimų, jis vienas iš daugelio, tad vien jo alternatyvų įvertinimas aiškiai 

nepakankamas. Nes visi aiškinamajame rašte formuluojami argumentai sistemiškai ir nuosekliai 

(blogąja prasme) nėra pagrindžiami iš esmės jokiais aiškiais kriterijais (skaičiavimais, konkrečiais 

nepasiektais galiojančio įstatymo tikslais, kurie net nėra aiškiai identifikuoti bei įvardinti etc.).  

Beje, postuluojant problemas (pavyzdžiui, teikiant argumentus dėl vertintojų veiklos priežiūros 

neefektyvumo) kaip pagrindimas iš esmės naudojami pavieniai atskirų institucijų vardu pastebėjimus 

stebėsenos metu rašiusių asmenų subjektyvūs vertinimai. Ir nėra taip, kad kokią nors problemą 

sistemiškai nurodytų visos ar dauguma savo poziciją pateikusių institucijų. Viena institucija pastebėjo 
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tą, kita – aną. Todėl pati stebėsena, kurios rezultatais grindžiamas Įstatymo projekto rengimo poreikis 

ir jo turinys, atlikta visiškai ne taip, kaip tą derėtų daryti, nes primena skundų ir pageidavimų knygą 

sovietinėje valgykloje, o ne nuoseklų procesą nuo teisinio reguliavimo tikslų identifikavimo (ar 

stebėsenos pažymos rengėjai bent jau turi atsakymą, kokie gi apskritai buvo dabartinio teisinio 

reguliavimo tikslai?) ir šių tikslų pasiekimą įvertinančių rodiklių suformulavimo (kai tikslai 

nenustatyti ir nežinomi, apie rodiklius nėra kaip kalbėti) iki atitinkamus rodiklius apibūdinančių 

objektyvių duomenų (įskaitant statistinius) surinkimo ir įvertinimo ar atitinkami tikslai pasiekti ir, jei 

nepasiekti – kodėl, bei kaip juos būtų galima būtų pasiekti kitomis priemonėmis? 

 

Kita vertus – kuo yra remiamasi projektuojant Įstatymo projekto II variantą? Jei teisingai 

suprantame iš FM pateiktos informacijos, tai daroma ne remiantis autentiškais argumentais, o tam 

tikrą alternatyvą remiančių „ekspertų” procentine dalimi (FM prezentacijos 10 skaidrė: „pirminiai 

tyrimo rezultatai” ir „ekspertų palaikomos alternatyvos”). 

Turint omenyje tai, kad apklausta 10 ekspertų, operuoti procentais išreiškiamais jų apklausos 

rezultatais yra, švelniai sakant, nesolidu. Apskritai apklausos būna kokybinės ir kiekybinės, o 

procentais skaičiuojami tik kiekybinių apklausų rezultatai. Tuo tarpu ekspertinė apklausa pagal 

prigimtį yra būtent kokybinė, kuria siekiama gauti tam tikrų idėjų ir įžvalgų, o ne skaičiuoti 

procentines išraiškas ir tuo grįsti priimamus sprendimus. Taip yra pirmiausia dėl to, kad procentais 

išreiškiamiems apklausų rezultatams reikalinga pakankama (reprezentatyvi) imtis, kitaip paklaida – 

milžiniška. Jei atsižvelgdami į tai, kad aktyviai dirbančių turto vertintojų yra apie 270, tartume, jog 

Lietuvoje yra 400 ekspertų, kurie išmano turto vertinimo profesinės veiklos sritį, reikėtų apklausti 

pusę jų (t. y. 200), kad gautų rezultatų paklaida neviršytų 5 proc. Kai apklausta tik 10 iš 400, paklaida 

yra tokio dydžio, kad duomenų patikimumas yra už bet kokio racionalių patikimumo ribų. 

 

Dėl importuojamų transporto priemonių vertės nustatymo  

 

2021-04-12 FM siuntėme informaciją, susijusią su importuojamų transporto priemonių vertės 

nustatymu. Kadangi iš suformuluotų klausimų vertintojams mums susidarė įspūdis, kad tam tikri 

mūsų požiūriu svarbus aspektai FM atstovų galėjo likti nesuprasti, norėtume dar sykį į juos atkreipti 

dėmesį  

Visų pirma, kalba šiuo atveju yra ne apie pagalbą Vertintojų bendruomenei, o apie valstybės 

biudžeto įplaukoms įtaką darantį bendrą požiūrį į verslą, šiuo atveju požiūrį į apgadintų transporto 

priemonių (toliau – TP) importuotojų verslą, ir dėl to atsirandančias problemas.  

Problema ta, kad verslas, apgadintų TP importuotojai, vis dažniau aplenkia Lietuvą ir importo 

procedūras atlieka kitose ES šalyse, kur taikoma lankstesnė tvarka, nesudaromos dirbtinės kliūtys ir 

nėra perteklinių reikalavimų. Taip kaimyninėms ES šalims atiduodamos darbo vietos, ten sumokami 

ne vien muito mokesčiai, bet ir PVM. Taip pat prarandamos ir krovos pajamos, kurias gautų krovos 

kompanijos Klaipėdos uoste. Per Lietuvos Respubliką jau keleri metai neimportuojamos brangesnės 

ar prabangios transporto priemonės. Tuo pat metu nemaža TP dalis atvežama į Lietuvos Respubliką 

ir priregistruojamos REGITROJE su dokumentais, kurie tik patvirtina, kad mokesčiai sumokėti kitose 

ES šalyse. 

Viena pagrindinių šios problemos priežasčių yra pasikeitusi Muitinės departamento (toliau – 

MD) pozicija ir siekis importuojamas apgadintas TP apmokestinti kuo didesniais (maksimaliais) 

mokesčiais. Kadangi kitos Europos Sąjungos šalys į tai žiūri palankiau ir lanksčiau, Lietuva patiria 

įvairius su TP verslo apimčių sumažėjimu susijusius praradimus.  

Mūsų žiniomis, dar nuo 2000 metų MD galiojusi tvarka, kad importuojamos apgadintos TP 

apmokestinamos nuo vertės, kurią parengdami TP vertinimo ataskaitą nustato turto vertintojai, šiuo 

metu yra revizuota ir tapusi nepriimtina.  

Pastarasis muitinimo metodas, nors ir būdamas neprioritetiniu, tikrai nėra nei neteisėtas, nei 

neteisingas. Muitinės kodeksas ir kiti muitinės veiklą reglamentuojantys dokumentai numato tokią 

galimybę. Tačiau MD pastaruoju metu, užuot proporcingai taikius apmokestinimo metodus, 

kardinaliai pakeitė taisykles verslui ir realiai pasirinko vienintelį metodą apmokestinimui – sandorio 



 

 6 iš 6 

metodą. Sandorio metodas, suprantama, yra prioritetinis. Tačiau jis ne vienintelis. Mūsų įsitikinimu 

apgadintų TP apmokestinimas nuo vertintojo nustatytos jos vertės Lietuvos Respublikoje yra 

daugeliu atvejų teisingesnis, priimtinesnis ir labiau atspindintis realią rinkos vertę nei 

apmokestinimas nuo kainos, kuri dažnu atveju neatspindi tikrosios daikto vertės. Visuotinai žinoma, 

kad didžioji dalis apgadintų TP yra perkama internetu, dažnai fotografijose neįmanoma pamatyti visų 

apgadinimų, be to transportavimo metu, pakraunant ar iškraunant iš konteinerių, transporto priemonės 

būna ir papildomai apgadinamos.  

Susitikimuose su MD atstovais pastarieji ne kartą akcentavo, kad juos domina importuojamų 

daiktų vertė, bet realiai žodžiai prasilenkia su darbais. Žinoma, neginčijamai sandorio ar kainos 

metodas taikytinas naujoms prekėms, bet šiuo atveju kalbama apie jau naudotas ir dar apgadintas 

transporto priemones. Per pastaruosius trejus metus nebuvo priimta jokių teisės aktų pakeitimų, 

sietinų su iš trečiųjų šalių importuojamų transporto priemonių apmokestinimu.  

Tikimės, kad šiuo verslui ir taip sunkiu metu valdžios institucijos jautriau ir tiksliau pasvers kai 

kuriuos sprendimus ir Lietuvos bei visuomenė verslas nepraras darbo vietų, mokesčių ir Klaipėdos 

uosto ekonominio efektyvumo. 

 

Tikimės intensyvesnio bendradarbiavimo tiek svarstant Įstatymo projekto tikslus bei 

alternatyvas, tiek ir inicijuojant bei rengiant sprendimus kitomis Vertintojų bendruomenei 

aktualiomis temomis. 

 

Pritarta LVR valdybos posėdyje 


