ATMINTINĖ
ASOCIJUOTIEMS NARIAMS
Ši atmintinė parengta pagal Lietuvos auditorių rūmų (toliau – LAR) statuto ir LAR veiklos
reglamento nuostatus ir vadovaujantis LAR prezidiumo 2017 m. lapkričio 10 d. nutarimu
Nr. 1.4-21.2., skirtu asocijuotiems nariams.
Kaip tapti asocijuotu nariu?
Asocijuotieji LAR nariai – tai asmenys, kurie yra išlaikę teisės, mokesčių ir apskaitos
kvalifikacinius auditoriaus egzaminus LAR prezidiumo nustatyta tvarka, turi LAR išduotą
asocijuotojo nario pažymėjimą, patvirtinantį jų narystę LAR, ir yra nepriekaištingos
reputacijos.
Asmuo, išlaikęs nurodytus kvalifikacinius auditoriaus egzaminus ir siekiantis tapti
asocijuotuoju LAR nariu, LAR pateikia šiuos dokumentus:
1.

prašymą;

2.

pažymą apie teistumą;

3.

medicininę pažymą dėl priklausomybės ligų.

Sprendimą dėl asmens įtraukimo į asocijuotųjų LAR narių sąrašą LAR prezidiumo
nustatyta tvarka priima LAR narystės komisija.
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.
Jeigu LAR tikrasis narys (auditorius) nusprendė tapti asocijuotuoju nariu, tačiau
nusprendžia vėl tapti tikruoju nariu, jam taikomos LAR veiklos reglamento 26 punkto
nuostatos.
Svarbu. Asocijuota narystė LAR grindžiama savanoriškumo principu. Asmenys,
pageidaujantys tapti asocijuotuoju nariu, turi įvykdyti visus šiuos reikalavimus.

Dalyvavimas LAR veikloje
Asocijuotieji LAR nariai turi teisę:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

dalyvauti visuotiniuose LAR narių susirinkimuose;
dalyvauti LAR veikloje, siūlyti savo atstovus ir būti renkami (skiriami) į LAR organus
laikantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimų;
naudotis LAR teikiamomis paslaugomis;
susipažinti su LAR dokumentais ir gauti visą LAR turimą informaciją apie jos veiklą;
jeigu visuotinio LAR narių susirinkimo, LAR prezidiumo ir LAR garbės teismo
sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiam Statutui ir kitiems
LAR priimtiems teisės aktams ir (arba) LAR tikslams, ginčyti minėtus sprendimus
teisme Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo numatyta tvarka;
susipažinti su LAR prezidiumo protokolais;
teikti LAR prezidiumui skundą dėl LAR narystės komisijos priimtų nutarimų ir LAR
administracijos priimtų sprendimų LAR Statuto 33.15 punkte nustatyta tvarka;
bet kada išstoti iš LAR.

Asocijuotieji LAR nariai privalo:
1.

2.
3.
4.

laikytis TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso, Lietuvos Respublikos finansinių
ataskaitų audito ir kitų įstatymų, tarptautinių audito standartų, 1-ojo tarptautinio
kokybės kontrolės standarto, tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių
peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių
nurodymų bei LAR statuto reikalavimų;
mokėti visuotinio LAR narių susirinkimo nustatytą nario mokestį;
nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją LAR prezidiumo nustatyta tvarka;
laikytis visuotinio LAR narių susirinkimo ir LAR valdymo organų nutarimų.
Narystė ir mokesčiai

Tapęs asocijuotu nariu moka narystės mokesčius LAR. Asocijuotojo LAR nario dydis yra
¼ Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (toliau –
MMA), galiojusios einamųjų LAR finansinių metų sausio 1 d.
LAR narystę sustabdęs asocijuotasis LAR narys moka ½ asocijuotojo nario nustatyto
mokesčio dydį.
LAR nario mokestis turi būti sumokėtas į LAR atsiskaitomąja sąskaitą:
€
€

iki vasario 1 d. už pirmą kalendorinių metų pusmetį sumokant ½ apskaičiuotos
sumos;
iki lapkričio 1 d. už antrą kalendorinių metų pusmetį sumokant ½ likusią sumos dalį.

LAR nariams, kurie ne visus kalendorinius metus yra įrašyti į asocijuotų LAR narių sąrašą,
LAR nario mokestis yra skaičiuojamas proporcingai įrašymo asocijuotųjų LAR narių
sąraše laikui skaičiuojant mėnesių tikslumu.
Asmenų, įrašytų į asocijuotųjų LAR narių sąrašą einamąjį pusmetį, LAR nario mokestis
turi būti sumokėtas per 1 mėnesį nuo įrašymo į asocijuotųjų LAR narių sąrašą dienos arba

iki to pusmečio LAR nario mokesčio mokėjimo termino, t. y. vasario 1 d. arba lapkričio
1 d.
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.
LAR nariui pageidaujant, visas metinis LAR nario mokestis gali būti sumokėtas iš karto,
bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d.
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.
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.
Kodėl tapti asocijuotu nariu yra naudinga?
Asocijuotasis narys prisijungia prie pasaulinio beveik 3 milijonų buhalterių
profesionalų tinklo.
Tampa asociacijos, kuri gina savo narių teises ir kuri užtikrina darbo kokybės
priežiūrą.
Asocijuotasis LAR narys gali tapti tikruoju LAR nariu (auditoriumi). Tokiu atveju
jis privalo:
1.

išlaikyti audito kvalifikacinį auditoriaus egzaminą per ne ilgesnį kaip 7 metų
laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo (įskaitymo) dienos;

2.

audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje atlikti auditoriaus
padėjėjo praktiką Įstatymo ir LAR prezidiumo nustatyta tvarka.

3.

pateikti prašymą ir papildomus dokumentus LAR prezidiumo nustatyta tvarka.

4.

Asocijuotasis LAR narys, siekiantis tapti tikruoju LAR nariu ir pradelsęs 1 punkte
nurodytą laikotarpį, LAR prezidiumo nustatyta tvarka privalo perlaikyti
kvalifikacinį (kvalifikacinius) auditoriaus egzaminą (egzaminus).

Tikrasis LAR narys (auditorius) gali tapti asocijuotuoju nariu, kai nusprendžia
neatlikti finansinių ataskaitų audito, tačiau ir toliau nori išlikti profesinėje LAR narių
bendruomenėje. Tam reikia:
1. pateikti prašymą LAR narystės komisijai išbraukti iš auditorių sąrašo;
2. įvykdyti asocijuotajam nariui keliamus reikalavimus.

