PATVIRTINTA:
Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų
narių susirinkimo 2017 m. birželio 28 d.
nutarimu Nr. 1.4-40.3.1
LIETUVOS AUDITORIŲ RŪMŲ
VEIKLOS REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas)
nustato:
1.1. LAR narių priėmimo ir narystės LAR panaikinimo tvarką;
1.2. Narystės LAR sustabdymo ir atnaujinimo tvarką;
1.3. LAR nario mokesčio ir audito įmonių atskaitymų nustatymo ir mokėjimo
periodiškumo tvarka;
1.4. LAR narių veiklos priežiūros reikalavimus.
2. Šis Reglamentas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų
audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 74 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto bei LAR statuto
reikalavimus.
3. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:
3.1. tikrasis LAR narys – tai asmuo, turintis auditoriaus pažymėjimą ir įtrauktas į
auditorių sąrašą
3.2. asocijuotasis LAR narys – tai asmuo, kuris atitinka LAR statuto reikalavimus, turi
nepriekaištingą reputaciją ir pripažįsta LAR siekius.
3.3. LAR garbės narys – tai asmuo, kuriam visuotinio LAR narių susirinkimo nustatyta
tvarka suteiktas LAR garbės nario vardas.
4. Kai šio Reglamento normos taikomos ir tikriesiems LAR nariams, ir asocijuotiems
LAR nariams, vartojama sąvoka „LAR nariai“.
5. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose
vartojamas sąvokas.
II. LAR NARIAI
Tikrieji LAR nariai
6. Tikruoju LAR nariu gali būti tik auditorius, turintis Įstatymo ir LAR prezidiumo
nustatyta tvarka išduotą auditoriaus pažymėjimą ir įtrauktas į auditorių sąrašą.
7. Asmuo tikruoju LAR nariu tampa auditoriaus pažymėjimo suteikimo dieną.
8. Tikrųjų LAR narių priėmimą reglamentuoja Įstatymas ir LAR statuto 41.26 bei 41.27
punktuose nurodytos tvarkos.
Asocijuotieji LAR nariai
9. Asmuo, išlaikęs LAR statuto 21.2 punkte nurodytus kvalifikacinius auditoriaus
egzaminus ir siekiantis tapti asocijuotuoju LAR nariu, LAR pateikia šiuos dokumentus:
9.1. prašymą pagal šio Reglamento 1 priedą;
9.2. pažymą apie teistumą;
9.3. medicininę pažymą dėl priklausomybės ligų.

10. Sprendimą dėl asmens įtraukimo į asocijuotųjų LAR narių sąrašą LAR prezidiumo
nustatyta tvarka priima LAR narystės komisija.
11. LAR narystės komisijai priėmus sprendimą įtraukti asmenį į asocijuotųjų LAR narių
sąrašą, minėtas asmuo tampa asocijuotuoju LAR nariu ir jam LAR prezidiumo nustatyta tvarka
išduodamas asocijuotojo LAR nario pažymėjimas bei jis įtraukiamas į asocijuotųjų LAR narių
sąrašą.
12. Asocijuotasis LAR narys, siekdamas tapti tikruoju LAR nariu, privalo:
12.1. išlaikyti audito kvalifikacinį auditoriaus egzaminą per ne ilgesnį kaip 7 metų
laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos;
12.2. audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje atlikti auditoriaus padėjėjo
praktiką Įstatymo ir LAR prezidiumo nustatyta tvarka.
12.3. pateikti prašymą ir papildomus dokumentus LAR prezidiumo nustatyta tvarka.
13. Asocijuotasis LAR narys, siekiantis tapti tikruoju LAR nariu ir pradelsęs šio
Reglamento 12.1 punkte nurodytą laikotarpį, LAR prezidiumo nustatyta tvarka privalo
perlaikyti kvalifikacinį (kvalifikacinius) auditoriaus egzaminą (egzaminus).
LAR garbės nariai
14. Visuotinis LAR narių susirinkimas LAR prezidiumo teikimu priima sprendimą, ar
suteikti LAR garbės nario vardą asmenims, nesantiems LAR nariais, kurie prisidėjo kuriant ir
tobulinant nepriklausomo audito sistemą Lietuvoje. Šių LAR narių teisės ir pareigos
reglamentuotos LAR garbės nario vardo suteikimo nuostatuose.
III. LAR NARYSTĖS SUSTABDYMAS
15. LAR nario prašymu, LAR narystės komisija sustabdo ir atnaujina LAR nario narystę
LAR.
16. Tikrojo LAR nario narystė LAR sustabdoma prieš tai sustabdžius jo auditoriaus
pažymėjimo galiojimą.
17. Asmuo, kurio narystė LAR sustabdyta:
17.1. neturi balsavimo teisės visuotiniame LAR narių susirinkime;
17.2. neprivalo dalyvauti visuotiniuose LAR narių susirinkimuose;
17.3. neturi teisės siūlyti ir (arba) kelti savo kandidatūros į LAR prezidentus, LAR
prezidiumo, LAR garbės teismo, kitų LAR komitetų ir komisijų narius;
17.4. moka tik pusę LAR nario mokesčio dydžio;
17.5. privalo kelti profesinę kvalifikaciją;
17.6. turi visas kitas LAR nario teises ir pareigas, nebent visuotinis LAR narių
susirinkimas nuspręstų kitaip.
IV. LAR NARYSTĖS PANAIKINIMAS
18. LAR nario narystė LAR naikinama LAR narystės komisijos sprendimu:
18.1. LAR nariui nesumokėjus LAR nustatytos įmokos ir praėjus šešiems mėnesiams po
to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį nesumokėta eilinė įmoka;
18.2. panaikinus auditoriaus vardą;
18.3. rašytiniu LAR nario prašymu.
19. Tikrasis LAR narys, kuris pageidauja, kad būtų panaikinta jo narystė LAR, LAR
kartu su šio Reglamento 18.3 punkte nurodytu prašymu turi pateikti prašymą panaikinti
auditoriaus vardą ir jo auditoriaus pažymėjimo galiojimą. Tikrojo LAR nario narystė LAR
naikinama tik panaikinus jo auditoriaus vardą ir auditoriaus pažymėjimo galiojimą.
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20. LAR narys, kuris per 5 iš eilės einančius metus be pateisinamos priežasties
nedalyvauja 3 ir daugiau visuotiniuose LAR narių susirinkimuose, gali būti pašalintas iš LAR
narių. LAR narystės komisija ne vėliau kaip prieš 40 kalendorinių dienų iki eilinio visuotinio
LAR narių susirinkimo įvertina LAR nario pasiaiškinimus, kodėl jis 5 metus iš eilės
nedalyvavo 3 ir daugiau visuotiniuose LAR narių susirinkimuose. Jei LAR narystės komisija
nutaria, kad pateiktos priežastys nėra pateisinamos, arba jeigu LAR narys nepateikia
pasiaiškinimų, LAR narystės komisija teikia visuotiniam LAR narių susirinkimui siūlymą
panaikinti LAR nario narystę LAR.
21. Panaikinus tikrojo LAR nario arba asocijuotojo LAR nario narystę LAR, asmuo
išbraukiamas iš auditorių arba, atitinkamai, iš asocijuotųjų LAR narių sąrašo LAR narystės
komisijos reglamento nustatyta tvarka.
22. Iš LAR garbės narių sąrašo asmuo yra išbraukiamas tokiais atvejais:
22.1. asmuo pateikia prašymą išbraukti iš LAR garbės narių sąrašo;
22.2. visuotinis LAR narių susirinkimas priima sprendimą išbraukti asmenį iš LAR
garbės narių sąrašo;
22.3. asmuo miršta.
23. LAR garbės nario vardą turintis asmuo privalo gerbti šį apdovanojimą ir savo elgesiu
nežeminti LAR garbės nario vardo. Jeigu apdovanotojo veikla žemina LAR garbės nario vardą,
visuotinis LAR narių susirinkimas gali išbraukti šį asmenį iš LAR garbės narių sąrašo.
24. Asmuo, išbrauktas iš LAR garbės narių sąrašo, privalo grąžinti jam įteiktą LAR
garbės nario ženklą ir LAR garbės nario vardo suteikimą liudijantį pažymėjimą.
25. Išstojęs iš LAR narys privalo sumokėti visus nario mokesčius ir (arba) kitas skolas
LAR.
26. Savo noru išstojęs iš LAR narys turi teisę atkurti narystę LAR:
26.1. pateikti prašymą LAR prezidiumui dėl narystės atstatymo, jei nuo išstojimo iš LAR
datos praėjo mažiau nei vieni metai ir jei asmuo yra įvykdęs Įstatymu nustatytus kvalifikacijos
kėlimo reikalavimus;
26.2. įvykdyti LAR statuto 41.26 ir 41.27 punktuose nurodytus reikalavimus, jei nuo
išstojimo iš LAR datos praėjo daugiau kaip vieni metai.
V. LAR NARIO MOKESČIO DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA
27. Metinis tikrojo LAR nario mokesčio dydis yra ½ Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), galiojusios einamųjų LAR finansinių
metų sausio 1 d., asocijuotojo LAR nario dydis – ¼ MMA.
28. LAR narystę sustabdęs tikrasis arba asocijuotasis LAR narys moka šio Reglamento
27 punkte nurodyto ½ tikrojo ar, atitinkamai, asocijuotojo nario mokesčio dydžio.
29. LAR nario mokestis turi būti sumokėtas į LAR atsiskaitomąja sąskaitą:
29.1. iki vasario 1 d. už pirmą kalendorinių metų pusmetį sumokant ½ 27 punkte
nurodytos sumos;
29.2. iki lapkričio 1 d. už antrą kalendorinių metų pusmetį sumokant ½ 27 punkte
nurodytos sumos.
30. LAR nariams, kurie ne visus kalendorinius metus yra įrašyti į auditorių arba
atitinkamai į asocijuotų LAR narių sąrašą, LAR nario mokestis yra skaičiuojamas proporcingai
įrašymo auditorių arba atitinkamai asocijuotųjų LAR narių sąraše laikui skaičiuojant mėnesių
tikslumu.
31. Asmenų, įrašytų į auditorių arba atitinkamai į asocijuotųjų LAR narių sąrašą einamąjį
pusmetį, LAR nario mokestis turi būti sumokėtas per 1 mėnesį nuo įrašymo į auditorių arba
atitinkamai asocijuotųjų LAR narių sąrašą dienos arba iki to pusmečio LAR nario mokesčio
mokėjimo termino, t. y. vasario 1 d. arba lapkričio 1 d.
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32. Ypatingais atvejais LAR nario prašymu LAR prezidiumas gali nuspręsti LAR narį
atleisti nuo LAR nario mokesčio mokėjimo, mokestį sumažinti nustatytam laikotarpiui, atidėti
mokesčio sumokėjimą tam tikram laikotarpiui. Apie priimtą sprendimą informacija pateikiama
LAR veiklos ataskaitoje.
33. LAR nariui pageidaujant, visas metinis LAR nario mokestis gali būti sumokėtas iš
karto, bet ne vėliau kaip iki šio Reglamento 29.1 punkte nustatytos datos.
34. LAR narius, kurie laiku nesumoka kasmetinio LAR nario mokesčio, LAR
administracija per 14 kalendorinių dienų informuoja pasirinktomis ryšio priemonėmis
(telefonu, elektroniniu paštu, interneto svetainėje www.lar.lt) ir primena apie pareigą šį mokestį
sumokėti bei nurodo terminą.
35. LAR administracija kas ketvirtį LAR interneto svetainėje (www.lar.lt) atnaujina
informaciją apie LAR narių LAR nario mokesčio permoką arba skolą ir iki einamųjų
kalendorinių metų kovo 1 d. bei gruodžio 1 d. pateikia informaciją apie skolingus LAR narius
LAR narystės komisijai.
VI. AUDITO ĮMONIŲ ATSKAITYMAI
36. Audito įmonės už Įstatyme nustatytas funkcijas kiekvienais metais ne vėliau kaip per
5 mėnesius pasibaigus audito įmonės finansiniams metams sumoka LAR atskaitymus, kurie
sudaro 0,3 procento pajamų, gautų už atliktą auditą.
37. Vadovaudamosi Audito įmonės metinės ataskaitos formos pildymo ir pateikimo
Lietuvos auditorių rūmams tvarkos aprašu, audito įmonės kiekvienais metais LAR pateikia
informaciją apie audito įmonės gautas pajamas.
38. Remdamiesi šio Reglamento 37 punkte nurodyta informacija, LAR kiekvienais
metais apskaičiuoja audito įmonių atskaitymus ir audito įmonėms pateikia sąskaitas faktūras.
39. Audito įmones, kurios laiku nesumoka kasmetinio LAR nario mokesčio, LAR
administracija per 30 kalendorinių dienų informuoja pasirinktomis ryšio priemonėmis
(telefonu, elektroniniu paštu) ir primena apie pareigą šį mokestį sumokėti bei nurodo terminą.
40. Į audito įmonių sąrašą įrašytos valstybės narės audito įmonės moka tik gautų pajamų
už Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atliktą auditą atskaitymus LAR.
41. Jeigu audito įmonė atskaitymų nesumoka laiku, skaičiuojami delspinigiai Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
42. LAR administracija iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 30 d. pateikia
informaciją apie skolingas audito įmones LAR prezidiumui.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
43. Šis Reglamentas patvirtintas visuotiniame LAR narių susirinkime 2017 m. birželio
16 d.
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Lietuvos auditorių
veiklos reglamento
1 priedas

rūmų

PRANEŠIMAS
DĖL ASMENS, SIEKIANČIO GAUTI
ASOCIJUOTOJO NARIO PAŽYMĖJIMĄ,
DUOMENŲ
_____________________
(data)
Vardas ir pavardė
Asmens kodas
Gyvenamosios vietos adresas
Adresas korespondencijai
Elektroninio pašto adresas
Kontaktiniai telefonai
Pagrindinės darbovietės
pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinės adresas
Telefono numeris (numeriai)
Fakso numeris (numeriai)
Interneto svetainės adresas
Kitos darbovietės pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinės adresas
Telefono numeris (numeriai)
Fakso numeris (numeriai)
Interneto svetainės adresas

1.

2.1.

2.2.1

_____________________________________

___________________

(vardas, pavardė)

1

(parašas)

Antras punktas plečiamas tiek, kad būtų pateikiama informacija apie visas darbovietes.
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