
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Projektas: „Technologijų ir inovacijų populiarinimas“.
Finansuojama: Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Pelno mokesčio
lengvatos

Identifikuoti MTEP. Jei įmonė nėra tikra,
kad vykdo MTEP, tai gali: 

kreiptis į MITA, kur bus NEMOKAMAI suteiktos konsultacijos, atliktas vertinimas
ir per 2 mėn. pateikta ekspertinė išvada.

kreiptis į privačius inovacijų proceso konsultantus ir mokesčių patarėjus; 

pati, pasitelkdama „Frascati vadovą“ identifikuoti MTEP veiklas
ir parengti dokumentaciją.

Parengti MTEP darbų dokumentavimas:
turėti patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją. Rekomendacijos dokumentavimui: 
http://www.mita.lt/uploads/documents/leidiniai/mtep_is-
laidu_apskaitos_vedimo_ir_projektu_dokumentavimo_rekomendacijos.pdf

turėti MTEP sąnaudas pagrindžiančius dokumentus.

Užpildyti metinės pelno mokesčio deklaracijos 82 
ir / arba 83 laukelius.

Įmonė, norėdama pasinaudoti MTEP
lengvatomis turi:

Pasinaudodamos pelno
mokesčio lengvata, įmonės gali:

Pavyzdžiai:

1 atveju,    kai galima sumažinti pelno mokestį,
naudojant trigubo dydžio MTEP sąnaudų atskaitymą.

2 atveju.     Pagreitinta MTEP naudojamo
ilgalaikio turto amortizacija

Statistika ir skaičiai

152 77,54 mln.
Eur

Mokesčių mokėtojų, kurie
naudojosi pelno mokesčio
lengvata MTEP,
skaičius 2015 m.*

Bendra MTEP lengvatos
suma (x3), 2015 m.*

tris kartus iš pajamų atskaityti sąnaudas, 
patirtas atliekant MTEP (išskyrus ilgalaikio 

turto nusidėvėjimo arba amortizacijos 
sąnaudas).

per dvejus metus nurašyti į sąnaudas MTEP 
veikloje naudojamo ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas
( įprastas laikotarpis 3-8 m). 

10000 Eur
Pajamos

5000 + 1000 x 3 = 8000 Eur
Išlaidos taikant lengvatą: 

10000 – 6000 = 4000 Eur
Pelnas, nuo kurio mokamas pelno mokestis, nepritaikius lengvatos:

10000 – 8000 = 2000 Eur
Pelnas, nuo kurio mokamas pelno mokestis, taikant lengvatą:

6000 Eur 1000 Eur
Išlaidos: 

iš jų išlaidos MTEP

Skirtos Lietuvos įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus
ir eksperimentinę plėtrą (MTEP).

Lietuvoje yra numatytos 
2 mokesčių lengvatos įmonėms,
kurios investuoja į MTEP

2
Pagreitinta MTEP naudojamo 
ilgalaikio turto amortizacija

Pirmo atvejo pavyzdžiu,
pelno mokestis,
taikant lengvatą mažėja 

Turto grupė

Mašinos ir įrengimai

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
(kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

Programinė įranga

Įsigytos teisės

Įprastas
laikotarpis

5

8

3

3

3

Pasinaudojus
MTEP lengvata

2

2

2

2

2

* Šaltinis: Valstybine mokesčių inspekcija

50%

1
Trigubo dydžio MTEP 
sąnaudų atskaitymas
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b

a

b
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