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Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu
mastu fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita,

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
IŠRADIMŲ PATENTAVIMO IR DIZAINO REGISTRAVIMO TARPTAUTINIU MASTU
FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA
2017 m. balandžio 7 d.
I. ĮVADAS
Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu fiksuotųjų įkainių nustatymo
tyrimo ataskaita (toliau – tyrimo ataskaita) siekiama nustatyti išradimų patentavimo ir dizaino
registravimo tarptautiniu mastu fiksuotųjų įkainių dydžius ir išlaidų, apmokamų taikant fiksuotuosius
įkainius, skaičiavimo tvarką.
Fiksuotieji įkainiai leis sumažinti administracinę naštą projektų vykdytojų, deklaruojančių
išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu veiklų išlaidas, ir įgyvendinančiosios
institucijos darbuotojų, atliekančių šių išlaidų patikrą, laiko sąnaudas. Taikant fiksuotuosius įkainius
pareiškėjams bus lengviau planuoti projekto išlaidas paraiškų rengimo metu, o projektų vykdytojams
paprasčiau atsiskaityti už projekto lėšų panaudojimą.
Tyrimo ataskaitoje vartojamos sąvokos:
Išradimų patentavimas tarptautini mastu – veikla, apimanti išradimų patentavimą pagal
Paryžiaus konvenciją, išradimų patentavimą pagal Patentinės kooperacijos sutartį, išradimų
patentavimą pagal Europos patentų konvenciją arba išradimų paieška Europos patentų tarnyboje.
Išradimų patentavimas pagal Paryžiaus konvenciją – pareiškėjo veiksmai, susiję su užsienio
valstybėje tiesiogiai paduotos patento paraiškos pagrindu išduoto patento gavimu.
Paryžiaus konvencija – 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės
apsaugos, peržiūrėta Stokholme 1967 m. liepos 14 d. ir papildyta 1979 m. rugsėjo 28 dieną.
Užsienio valstybėje tiesiogiai paduota patento paraiška – patento paraiška, paduota užsienio
valstybės intelektinės nuosavybės tarnybai pagal Paryžiaus konvenciją.
Užsienio valstybėje tiesiogiai paduotos patento paraiškos pagrindu išduotas patentas –
patentas, išduotas užsienio valstybėje intelektinės nuosavybės tarnybai paduotos patento paraiškos
pagrindu pagal Paryžiaus konvenciją.
Išradimų patentavimas pagal Patentinės kooperacijos sutartį – pareiškėjo veiksmai, susiję su
tarptautinės patento paraiškos pagrindu išduoto patento gavimu.
Patentinės kooperacijos sutartis – Patentinės kooperacijos sutartis, pasirašyta 1970 m.
birželio 19 d. Vašingtone, peržiūrėta 1979 m. rugsėjo 28 d. ir 1984 m. vasario 3 d.
Tarptautinė patento paraiška – pagal Patentinės kooperacijos sutartį paduota patento paraiška.
Tarptautinės patento paraiškos pagrindu išduotas patentas – patentas, išduotas tarptautinės
patento paraiškos pagrindu pagal Patentinės kooperacijos sutartį.
Nacionalinis patentas – patentas, išduotas nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos.
Eurazijos patentas – patentas, išduotas Eurazijos patentų tarnybos.
Išradimų patentavimas pagal Europos patentų konvenciją – pareiškėjo veiksmai, susiję su
Europos patento gavimu.
Europos patentų konvencija – Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų
konvencija), pasirašyta 2000 m. lapkričio 29 d. Miunchene.
Europos patento paraiška – pagal Europos patentų konvenciją paduota patento paraiška.
Europos patentas – patentas, išduotas pagal Europos patentų konvenciją.
Išradimų paieška Europos patentų tarnyboje – patento paraiškoje nurodyto išradimo
technikos lygio paieška Europos patentų tarnyboje.
Dizaino registravimas tarptautiniu mastu – veikla, apimanti Bendrijos dizaino registravimą
arba tarptautinės dizaino registracijos registravimą.
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Bendrijos dizaino registravimas – pareiškėjo veiksmai, susiję su Bendrijos dizaino
registracijos pažymėjimo gavimu.
Bendrijos dizainas – dizainas, pareikštas registruoti arba įregistruotas pagal Reglamentą dėl
Bendrijos dizaino.
Reglamentas dėl Bendrijos dizainų – 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.
6/2002 dėl Bendrijos dizainų.
Tarptautinė dizaino registracijos registravimas – pareiškėjo veiksmai, susiję su tarptautinės
dizaino registracijos atlikimu.
Tarptautinė dizaino registracija – dizaino įregistravimas pagal Hagos susitarimo dėl
pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos aktą, priimtą Ženevoje 1999 m. liepos 2 d.
Tarptautinės dizaino registracijos paraiška – paraiška tarptautinei dizaino registracijai.
Patentinis patikėtinis – asmuo, įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą,
arba užsienio valstybėje veikiantis užsienio valstybės asmuo, turintis teisę teikti paslaugas
intelektinės nuosavybės apsaugos srityje.
Prioritetinė patento paraiška – patento paraiška, kurios pagrindu pareiškėjas prašo suteikti
prioritetą pagal Paryžiaus konvenciją.
Kitos tyrime vartojamos sąvokos atitinka sąvokas ir jų apibrėžimus, nustatytus Lietuvos
Respublikos patentų įstatyme, Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme, 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Tyrimu nustatytas fiksuotuosius įkainius planuojama taikyti pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“
(toliau – priemonė „Inopatentas“) vykdomuose projektuose. Fiksuotieji įkainiai pagal poreikį gali
būti taikomi ir kituose projektuose, kuriuose numatoma finansuoti išradimų patentavimo ir dizaino
registravimo tarptautiniu mastu veiklų išlaidas.
Tyrimas atliktas šiais etapais:
1. atlikta išradimų patentavimą ir dizaino registravimą tarptautiniu mastu reglamentuojančių
teisės aktų analizė;
2. surinkti ir išanalizuoti projektų, įgyvendintų pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
programos „Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas“ priemonę „Schemos, skirtos intelektinės
nuosavybės teisių apsaugai, parengimas ir įgyvendinimas“ (kodas 01-05-01-02-03) (toliau –
Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos skatinimo priemonė), istoriniai duomenys;
3. surinkti duomenys apie mokesčių už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą,
skelbiamų intelektinės nuosavybės tarnybų interneto tinklalapiuose, dydžius;
4. atlikta patentinių patikėtinių apklausa dėl jų teikiamų su išradimų patentavimu ir dizaino
registravimu susijusių paslaugų kainų dydžių, atlikta apklausos rezultatų analizė ir skaičiavimai;
5. nustatytos fiksuotieji įkainiai ir išlaidų, apmokamų taikant fiksuotuosius įkainius,
skaičiavimo tvarka.
Tyrimą atliko Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra (toliau – Agentūra).
II. TYRIMO METODIKA
Siekiant supaprastinti pagal priemonę „Inopatentas“ vykdomų projektų administravimą,
išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu veiklų išlaidos gali būti apmokamos
supaprastintai, taikant nustatytus fiksuotuosius įkainius. Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo
veiklos vykdomos pagal standartinę tvarką ir procedūras, nustatytas nacionaliniuose ir tarptautiniuose
teisės aktuose, jos apima veiksmus, kuriuos privaloma atlikti visais atvejais siekiant patentuoti
išradimą ir (ar) registruoti dizainą. Šios veiklos yra vienarūšės, todėl išradimų patentavimo ir dizaino
registravimo tarptautiniu mastu projektų išlaidas galima apmokėti taikant supaprastintą išlaidų
apmokėjimą.
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Išradimų patentavimo tarptautiniu mastu veiklą galima skirstyti į:
a) išradimų patentavimą pagal Paryžiaus konvenciją;
b) išradimų patentavimą pagal Patentinės kooperacijos sutartį;
c) išradimų patentavimą pagal Europos patentų konvenciją;
d) išradimų paiešką Europos patentų tarnyboje.
Dizaino registravimo tarptautiniu mastu veiklą galima skirstyti į:
a) Bendrijos dizaino registravimą;
b) tarptautinės dizaino registracijos registravimas.
Išradimų patentavimas pagal Patentinės kooperacijos sutartį ir išradimų patentavimas pagal
Europos patentų konvenciją gali trukti keletą metų, todėl tikslinga šias poveikles išskaidyti į etapus.
Šių etapų pradžią ir pabaigą galima nustatyti pagal projekto vykdytojo atliekamus veiksmus (pvz.,
paraiškos padavimą, mokesčio sumokėjimą) ir intelektinės nuosavybės tarnybos išduodamus
dokumentus (pvz., paieškos ataskaitos, patento), laikantis įprastinių išradimų patentavimo procedūrų.
Visi išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu etapai nurodyti 1 priede.
Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu veiklų išlaidas sudaro dvi
išlaidų grupės: a) mokesčiai už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą, b) patentinių patikėtinių
teikiamos su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusios paslaugos.
Mokesčių už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą dydžiai yra nustatyti
nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose, viešai skelbiami intelektinės nuosavybės tarnybų
interneto tinklalapiuose. Mokesčio rūšis ir jo mokėjimo terminas priklauso nuo išradimų patentavimo
ir dizaino registravimo etapo.
Patentinių patikėtinių teikiamų su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusių
paslaugų kainų dydžiai nustatomi individualiuose susitarimuose tarp patentinio patikėtinio ir kliento,
įprastai taikant iš anksto patentinio patikėtinio nustatytą teikiamų paslaugų valandinį įkainį.
Valandinio įkainio dydis nuo išradimų patentavimo ir dizaino registravimo etapo nepriklauso. Tuo
tarpu patentinio patikėtinio išradimų patentavimo ar dizaino registravimo tarptautiniu mastu
veiksmams atlikti reikalingas valandų skaičius priklauso nuo išradimo ar dizaino sudėtingumo,
valstybių kiekio ir valstybių, kuriose siekiama gauti išradimo patentą ar atlikti tarptautinę dizaino
registraciją ir kitų aplinkybių.
Išlaidų, apmokamų taikant fiksuotuosius įkainius, rūšys nurodomos 2 priede.
Atliekant tyrimą, naudoti trys duomenų šaltiniai:
- projektų, įgyvendintų pagal Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos skatinimo priemonę,
istoriniai duomenys;
- intelektinės nuosavybės tarnybų interneto tinklalapiuose skelbiami mokesčių už išradimų
patentavimą ir dizaino registravimą dydžiai;
- patentinių patikėtinių apklausa dėl jų teikiamų su išradimų patentavimu ir dizaino
registravimu susijusių paslaugų valandinio įkainio dydžio.
Pagal Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos skatinimo priemonę Agentūra skyrė paramą
išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu veikloms, kurios iš esmės sutampa
su priemonės „Inopatentas“ remiamomis veiklomis. Projektų istorinių duomenų (2011–2015 m.
skirta parama 282 projektams vykdyti) analizės metu nustatyta, kad dauguma projektų apėmė su
pradiniais išradimų patentavimo etapais susijusias veiklas ir veiklas, susijusias su Bendrijos dizaino
registracijos pažymėjimo gavimu. Tuo tarpu projektų, apimančių vėlyvųjų išradimų patentavimo
etapų (pvz. Europos patento išdavimo) ar tarptautinės dizaino registracijos veiklas, vykdyta mažai ir
jų apimtys (t. y., valstybių kiekis ir valstybės, kuriose siekiama gauti išradimo patentą ar atlikti
tarptautinę dizaino registraciją) reikšmingai skyrėsi. Be to, mokesčių už išradimų patentavimą ir
dizaino registravimą dydžiai nuolat atnaujinami, o projektuose įprastai nepateikta informacija dėl
taikomų patentinių patikėtinių teikiamų su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusių
paslaugų valandinio įkainio dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas priežastis, nustatant išradimų
patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu fiksuotųjų įkainių dydžius istoriniais
duomenimis nesiremta.
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Atliekant tyrimą, surinkti intelektinės nuosavybės tarnybų interneto tinklalapiuose skelbiami
duomenys apie mokesčių už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą dydžius ir atlikta patentinių
patikėtinių apklausa dėl jų teikiamų su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusių
paslaugų valandinio įkainio dydžio.
Nustatant mokesčių už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą dydžius, vadovautasi
intelektinės nuosavybės tarnybų interneto tinklalapiuose viešai skelbiamais duomenimis (tinklalapių
sąrašas pateiktas 3 priede). Šiuose interneto tinklalapiuose intelektinės nuosavybės tarnybos pateikia
informaciją apie mokesčių dydžius, nustatytus nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose, t. y.
mokesčių dydžiai yra oficialūs, nustatyti iš anksto ir galiojantys visiems pareiškėjams vienodai.
Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo mokesčių dydžiai apskaičiuoti atsižvelgiant į
pareiškėjams taikomas mokesčių dydžio nuolaidas (pvz., už veiksmų atlikimą el. būdu). Nustatyti
mokesčių už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą dydžiai pateikti 5 priede.
Nustatant patentinių patikėtinių teikiamų su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu
susijusių paslaugų valandinio įkainio dydį, atlikta Lietuvoje veikiančių patentinių patikėtinių
apklausa dėl tokių paslaugų teikimo valandinio įkainio, tačiau patentinių patikėtinių paslaugų
valandinio įkainio dydžio nustatymas remiantis tik Lietuvoje veikiančių patentinių patikėtinių
apklausos dėl paslaugų teikimo valandinio įkainio rezultatais nepagrįstai nepadidina šio įkainio,
lyginant su užsienio patentinių patikėtinių teikiamų paslaugų įkainiu, nes užsienyje veikiančių
patentinių patikėtinių teikiamų paslaugų įkainiai įprastai yra didesni už Lietuvoje veikiančių
patentinių patikėtinių paslaugų įkainius. Į tyrimo ataskaitą užsienyje veikiančių patentinių patikėtinių
paslaugų įkainiai neįtraukti dėl kelių priežasčių. Pirma, viešai nėra prieinama centralizuota
informacija apie užsienyje veikiančių patentinių patikėtinių paslaugų valandinius įkainius. Galima
surasti pavienius šaltinius, kuriuose nurodyti tam tikroje užsienio valstybėje veikiančių patentinių
patikėtinių įkainiai, tačiau juos skelbia ne oficialios intelektinės nuosavybės tarnybos, o individualias
paslaugas teikiantys patentiniai patikėtiniai, teisininkų asociacijos ir pan. Tokia informacija
prieinama tik dėl ribotame užsienio valstybių kiekyje veikiančių patentinių patikėtinių įkainių, o jų
patikimumas yra ginčytinas. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras tokių duomenų taip pat
neturi. Antra, galimybės atlikti reprezentatyvų tyrimą, kuris padėtų nustatyti tokius įkainius, yra labai
ribotos, nes reikėtų apklausti itin daug patentinių patikėtinių. Užsienio valstybėse su išradimų
patentavimu ir dizaino registravimu susijusias paslaugas teikiančių asmenų yra žymiai daugiau nei
Lietuvoje, be to, apklausas reikėtų atlikti skirtingose valstybėse. Atsižvelgiant į tikėtiną užsienio
valstybėse veikiančių patentinių patikėtinių suinteresuotumo teikti tokią informaciją stoką, pateiktos
informacijos patikimumą, išteklius, kurių pareikalautų toks tyrimas, atlikti tyrimą nėra tikslinga.
Trečia, Lietuvoje veikiantys patentiniai patikėtiniai yra kvalifikuoti ir kompetentingi teikti išradimų
patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu paslaugas. Pagal įprastinę praktiką, jie taip pat
bendradarbiauja su užsienyje veikiančiais patentiniais patikėtiniais, todėl pareiškėjai nepraranda
galimybės gauti užsienyje veikiančių patentinių patikėtinių paslaugas per Lietuvoje veikiančius
patentinius patikėtinius, arba pareiškėjai gali tiesiogiai kreiptis į užsienyje veikiančius patentinius
patikėtinius ir šių patikėtinių teikiamų paslaugų išlaidos bus tinkamos finansuoti pagal priemonę
„Inopatentas“, taikant tyrimo ataskaitoje nustatytą patentinio patikėtinio paslaugų valandinio įkainio
dydį.
Lietuvoje veikiantis patentinis patikėtinis (toliau šiame skyriuje – patentinis patikėtinis) – tai
fizinis asmuo, Patentinių patikėtinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m.
gegužės 20 d. nutarimu Nr. 362 „Dėl Patentinių patikėtinių nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka
įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą1. Asmuo, įrašytas į registrą, turi turėti
aukštąjį universitetinį techninį, gamtos mokslų, matematikos, kompiuterijos ar teisinį išsilavinimą;
turėti ne mažesnį kaip 5 metų praktinio darbo stažą intelektinės nuosavybės apsaugos srityje; išlaikyti
patentinio patikėtinio egzaminą. Šios sąlygos užtikrina, kad patentiniu patikėtiniu galėtų tapti tik
kompetentingi, profesionalūs ir turintys pakankamos patirties intelektinės nuosavybės apsaugos
srityje specialistai.
1

Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registras skelbiamas http://www.vpb.gov.lt/index.php?p=0&l=lt&n=311.
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Patentiniai patikėtiniai specializuojasi įvairiose intelektinės nuosavybės apsaugos srities
šakose (dizaino, išradimų, prekės ženklų, puslaidininkinių gaminių topografijų), kai kurių iš jų
paslaugos apima tik intelektinės nuosavybės apsaugą nacionaliniu mastu, todėl tik dalis iš visų į
registrą įrašytų asmenų teikia paslaugas, susijusias su išradimų patentavimu ir (ar) dizaino
registravimu tarptautiniu mastu. Siekiant nustatyti patentinius patikėtinius, teikiančius paslaugas dėl
išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu, atlikta pirminė patentinių patikėtinių
apklausa raštu, el. paštu ir telefonu, taip pat konsultuotasi su patentinių patikėtinių asociacija,
vienijančia Lietuvos Respublikoje registruotus patentinius patikėtinius. Pirminė patentinių patikėtinių
apklausa parodė, kad paslaugas, susijusias su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu
tarptautiniu mastu, teikia 31 patentinis patikėtinis. Visiems jiems išsiųsta apklausos dėl patentinių
patikėtinių teikiamų su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusių paslaugų valandinio
įkainio dydžio. Esant tokiam populiacijos dydžiui, pritaikius imties dydžio skaičiuoklę2, kai
pasikliovimo lygmuo (tikimybė) yra 95 proc., o paklaida – 10 proc. (tokia paklaida pasirinkta
atsižvelgiant į tai, kad ne visi patentiniai patikėtiniai yra linkę nurodyti savo valandinius įkainius),
reprezentatyvūs rezultatai gali būti gauti apklausus ne mažiau kaip 24 respondentus. Apklausoje
dalyvavo 25 patentiniai patikėtiniai, todėl apklausos rezultatai laikytini reprezentatyviais. Apklausos
rezultatų duomenys saugomi Agentūroje.
Remiantis patentinių patikėtinių apklausos rezultatais, patentinių patikėtinių teikiamų su
išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusių paslaugų valandinio įkainio dydis skaičiuotas
medianos būdu (patentinių patikėtinių taikomų valandinių įkainių dydžiai pateikti 5 priede, siekiant
išlaikyti pateiktų duomenų konfidencialumą, patentiniai patikėtiniai įvardinti santrumpa „PP“).
Skaičiavimas medianos būdu leidžia neutralizuoti kraštutinai mažų ar didelių pavienių reikšmių įtaką
(esant netolygiam duomenų pasiskirstymui šios reikšmės darytų ženklią įtaką aritmetiniam vidurkiui)
ir geriausiai atspindi vidutinę tiriamųjų elementų imties reikšmę. Nustatytas patentinių patikėtinių
teikiamų su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusių paslaugų valandinio įkainio dydis
pateiktas 5 priede. Šis dydis taip pat taikytinas užsienio valstybėse veikiančių užsienio valstybių
asmenų, turinčių teisę teikti paslaugas intelektinės nuosavybės apsaugos srityje, teikiamoms
paslaugoms.
Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu veiklos vykdomos
atsižvelgiant į teritorinį aspektą, t. y. apsauga išradimui ar dizainui išduodama tik tam tikroje
valstybėje ar regione. Dėl šios priežasties pareiškėjas, siekdamas apsaugoti teises į išradimą ar
dizainą, turi gauti išradimo patentą ar registruoti dizainą pasirinktoje(-ose) valstybėje(-ėse) ar
regione(-uose). Sprendimas dėl valstybių (regionų) pasirinkimo įprastai priklauso nuo pareiškėjo
ekonominių interesų jose (juose), ypač eksporto plėtros. Prioritetinės eksporto rinkos nustatytos
Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.4-58. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020
metų gairės yra pagrindinis nacionalinis dokumentas, nustatantis prioritetinius eksporto plėtros
tikslus, siektinus rezultatus, skatinimo prioritetus, kriterijus ir veiklas, tyrimas dėl išradimų
patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu fiksuotųjų įkainių atliktas valstybėms,
nustatytoms gairėse kaip prioritetinėmis, t. y. tyrimas atliktas šioms valstybėms: Argentina,
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Belgija, Brazilija, Čilė, Danija, Estija, Gruzija, Indija,
Indonezija, Italija, Izraelis, Japonija, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtiniai
Arabų Emyratai, Kanada, Kazachstanas, Kinija, Latvija, Lenkija, Malaizija, Meksika, Moldova,
Mongolija, Nyderlandai, Norvegija, Omanas, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Prancūzija,
Rusija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Turkmėnistanas, Ukraina, Vietnamas, Vokietija.
Kadangi mokesčių už išradimų patentavimą tarptautiniu mastu dydžiai kai kuriose valstybėse yra
panašūs ir skirtumai tarp jų yra nedideli, jų dydžiai buvo sugrupuoti į keletą grupių ir apskaičiuoti
medianos būdu. Jeigu patentinių patikėtinių teikiamoms su išradimų patentavimu ir dizaino
registravimu susijusioms paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), o PVM yra
tinkamos finansuoti išlaidos pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas
2
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), patentinio patikėtinio
paslaugų dydis apskaičiuojamas kartu su PVM dydžiu. Jeigu patentinių patikėtinių teikiamoms su
išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusioms paslaugoms PVM netaikomas arba PVM
yra netinkamos finansuoti išlaidos pagal Taisykles, patentinio patikėtinio paslaugų dydis
apskaičiuojamas be PVM dydžio. Mokesčiams už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą PVM
netaikomas.
Atsižvelgiant į tai, kad projekto vykdytojas, siekdamas apsaugoti intelektinės nuosavybės
teises, turės pats rengti įvairius su išradimų patentavimu / dizaino registravimu dokumentus arba
nuolat bendrauti su patentiniu patikėtiniu ir jam teikti informaciją, reikalingą vykdyti išradimų
patentavimo / dizaino registravimo procedūras, bus apmokamos netiesioginės projektų išlaidos.
Netiesioginių projektų išlaidų dydis bus apskaičiuojamas pagal Taisyklių 10 priedo nuostatas.
III. TYRIMO REZULTATAI
III.1. Išradimų patentavimo pagal Paryžiaus konvenciją fiksuotieji įkainiai
Išradimų patentavimo pagal Paryžiaus konvenciją fiksuotieji įkainiai apskaičiuojami
pagal formules:
Išradimų patentavimo pagal Paryžiaus konvenciją fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮPbePVM = PPbePVM x H + PPP + (Px + Px + ...) + (PIx + PIx + ...) + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮPsuPVM = PPsuPVM x H + PPP + (Px + Px + ...) + (PIx + PIx + ...) + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – patentai (kopijos), išduoti intelektinės nuosavybės tarnybų užsienio
valstybėse tiesiogiai paduotų patento paraiškų pagrindu pagal Paryžiaus konvenciją, jų nuorašai ir
(ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybėse tiesiogiai paduotų patento paraiškų pagrindu
pagal Paryžiaus konvenciją intelektinės nuosavybės tarnybų išduoti patentai, arba intelektinės
nuosavybės tarnybų sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti patentą, jų nuorašai.
Formulėse naudojamų dydžių reikšmės (mokesčių už išradimų patentavimą reikšmės pateiktos
2 priede):
PPbePVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis be PVM;
PPsuPVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis su PVM;
H – patentinio patikėtinio teikiamų paslaugų valandų skaičius;
N – netiesioginės išlaidos.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Paryžiaus konvenciją išlaidas,
teikiami šie dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys
dokumentai; prioritetinės patento paraiškos padavimo (Lietuvos Respublikoje) ir paraiškos
patvirtintos kopijos išdavimo mokesčių sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir
(ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėti prioritetinės patento paraiškos padavimo (Lietuvos
Respublikoje) ir paraiškos patvirtintos kopijos išdavimo mokesčiai; užsienio valstybėse tiesiogiai
paduotos patento paraiškos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad užsienio
valstybėse tiesiogiai paduotos patento paraiškos; užsienio valstybėse tiesiogiai paduotų patento
paraiškų pagrindu išduoti patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
užsienio valstybėse tiesiogiai paduotų patento paraiškų pagrindu išduoti patentai.
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III.2. Išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį fiksuotieji įkainiai
Išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį fiksuotieji įkainiai
apskaičiuojami pagal formules:
1) išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį iki tarptautinės patento
paraiškos padavimo (bendrojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮTPbePVM = PPbePVM x H + TPPP + TPTPP + TPP_EUR arba TPP_RU + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮTPsuPVM = PPsuPVM x H + TPPP + TPTPP + TPP_EUR arba TPP_RU + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijai paduotos tarptautinės
patento paraiškos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Pasaulio intelektinės
nuosavybės organizacijai paduotos tarptautinės patento paraiškos.
2) išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki
Europos patento paraiškos padavimo (pirmojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮTP_EP1bePVM = PPbePVM x H + TPEPP + TPP_EP + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮTP_EP1suPVM = PPsuPVM x H + TPEPP + TPP_EP + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – regioninio (Europos) lygio iki Europos patento paraiškos padavimo
(pirmojo etapo) projekto atveju – Europos patentų tarnybai paduotos Europos patento paraiškos
(kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybai paduotos
Europos patento paraiškos.
3) išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki
ekspertizės mokesčio sumokėjimo (antrojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮTP_EP2bePVM = PPbePVM x H + TPVN_EP + TPE_EP + TP3M_EP + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮTP_EP2suPVM = PPsuPVM x H + TPVN_EP + TPE_EP + TP3M_EP + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Europos patentų tarnybai sumokėto ekspertizės mokesčio mokėjimo
pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybai
sumokėtas ekspertizės mokestis.
4) išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki
gauto pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą (trečiojo etapo) fiksuotasis įkainis:
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kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮTP_EP3bePVM = PPbePVM x H + TP4M_EP + TP5M_EP + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮTP_EP3suPVM = PPsuPVM x H + TP4M_EP + TP5M_EP + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – iš Europos patentų tarnybos gauti pranešimai apie ketinimą išduoti
Europos patentą (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad iš Europos patentų
tarnybos gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą, arba Europos patentų tarnybos
sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti Europos patentą, jų nuorašai.
5) išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki
Europos patento įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse (ketvirtojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮTP_EP4bePVM = PPbePVM x H + TPEP + (EPEP36 x EP36x) + (EPEP16-50 x EP16-50x) + (EP51 x
EP51x) + (EPx + EPx + ...) + N

kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮTP_EP4suPVM = PPsuPVM x H + TPEP + (EPEP36 x EP36x) + (EPEP16-50 x EP16-50x) + (EP51 x
EP51x) + (EPx + EPx + ...) + N
Pavyzdys: kai papildomų lapų nuo 36 lapo skaičius – 0, papildomų išradimo apibrėžčių (nuo
16 iki 50 apibrėžties) skaičius – 0, papildomų išradimo apibrėžčių (nuo 51 apibrėžties) skaičius – 0,
valstybės, kuriose atliekami veiksmai dėl Europos patento įsigaliojimo – Latvija ir Norvegija, o
patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM, išradimų patentavimo pagal Patentinės
kooperacijos sutartį – regioninio (Europos) lygio iki Europos patento įsigaliojimo pareiškėjo
nurodytose valstybėse (ketvirtojo etapo) fiksuotasis įkainis apskaičiuojama pagal formulę
FĮTP_EP4bePVM = PPbePVM x H + TPEP + (EPLAT + EPNOR) + N.
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Europos patentų tarnybos išduoti ir pareiškėjo nurodytose
valstybėse galiojantys Europos patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
Europos patentų tarnybos išduoti Europos patentai yra galiojantys pareiškėjo nurodytose valstybėse.
6) išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – nacionalinio lygio iki
nacionalinio patento išdavimo fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮTP_NPbePVM = PPbePVM x H + (TPNPx + TPNPx + ...) + (TPNPIx + TPNPIx + ...) + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮTP_NPsuPVM = PPsuPVM x H + (TPNPx + TPNPx + ...) + (TPNPIx + TPNPIx + ...) + N
Pavyzdys: kai valstybės, kuriose atliekami veiksmai dėl nacionalinio patento išdavimo –
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Japonija, o patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM,
išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – nacionalinio lygio iki nacionalinio
patento išdavimo fiksuotasis įkainis apskaičiuojama pagal formulę FĮTP_JAV_JAPbePVM = PPbePVM x H +
(TPJAV + TPJAP) + (TPI_JAV + TPI_JAP) + N.
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Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – intelektinės nuosavybės tarnybų tarptautinių patento paraiškų
pagrindu išduoti patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad intelektinės
nuosavybės tarnybos tarptautinių patento paraiškų pagrindu yra išdavusios patentus, arba intelektinės
nuosavybės tarnybų sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti nacionalinį patentą, jų nuorašai.
7) išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Eurazijos) lygio
iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo (pirmojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮTP_EAP1bePVM = PPbePVM x H + TPEAPP + TPE_EAP + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮTP_EAP1suPVM = PPsuPVM x H + TPEAPP + TPE_EAP + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Eurazijos patentų tarnybai sumokėto ekspertizės mokesčio
mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Eurazijos patentų
tarnybai sumokėtas ekspertizės mokestis.
8) išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos sutartį – regioninio (Eurazijos) lygio
iki Eurazijos patento išdavimo (antrojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮTP_EAP2bePVM = PPbePVM x H + TPEAP + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮTP_EAP2suPVM = PPsuPVM x H + TPEAP + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Eurazijos patentų tarnybos išduoti Eurazijos patentai (kopijos), jų
nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad tarptautinių patento paraiškų pagrindu Eurazijos
patentų tarnyba yra išdavusi Eurazijos patentą, arba Eurazijos patentų tarnybos sprendimai (kopijos)
dėl atsisakymo išduoti Eurazijos patentą, jų nuorašai.
Formulėse naudojamų dydžių reikšmės (mokesčių už išradimų patentavimą reikšmės pateiktos
2 priede):
PPbePVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis be PVM;
PPsuPVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis su PVM;
H – patentinio patikėtinio teikiamų paslaugų valandų skaičius;
N – netiesioginės išlaidos.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos
sutartį iki tarptautinės patento paraiškos padavimo (bendrojo etapo) išlaidas, teikiami šie dokumentai:
patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys dokumentai; prioritetinės
patento paraiškos padavimo (Lietuvos Respublikoje) ir paraiškos patvirtintos kopijos išdavimo
mokesčių sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys,
kad sumokėti prioritetinės patento paraiškos padavimo (Lietuvos Respublikoje) ir paraiškos
patvirtintos kopijos išdavimo mokesčiai; tarptautinės patento paraiškos (kopijos), jų nuorašai ir (ar)
kiti dokumentai, įrodantys, kad paduotos tarptautinės patento paraiškos; paieškos mokesčio (Europos
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patentų tarnyboje arba Rusijos patentų tarnyboje) sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų
nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas paieškos mokestis.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos
sutartį – regioninio (Europos) lygio iki Europos patento paraiškos padavimo (pirmojo etapo) išlaidas,
teikiami šie dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys
dokumentai; Europos patento paraiškos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
paduotos Europos patento paraiškos; paieškos sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų
nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas paieškos mokestis.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos
sutartį – regioninio (Europos) lygio iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo (antrojo etapo) išlaidas,
teikiami šie dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys
dokumentai; valstybių nurodymo mokesčio sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai
ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas valstybių nurodymo mokestis; ekspertizės mokesčio
sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
sumokėtas ekspertizės mokestis; patento galiojimo už 3-iuosius metus mokesčio sumokėjimo
mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas patento
galiojimo už 3-iuosius metus mokestis.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos
sutartį – regioninio (Europos) lygio iki gauto pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą
(trečiojo etapo) išlaidas, teikiami šie dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką
projekte pagrindžiantys dokumentai; patento galiojimo už 4-iuosius metus mokesčio sumokėjimo
mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas patento
galiojimo už 4-iuosius metus mokestis; patento galiojimo už 5-iuosius metus mokesčio sumokėjimo
mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas patento
galiojimo už 5-iuosius metus mokestis.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos
sutartį – regioninio (Europos) lygio iki Europos patento įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse
(ketvirtojo etapo) išlaidas, teikiami šie dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką
projekte pagrindžiantys dokumentai; Europos patento išdavimo mokesčio sumokėjimo mokėjimo
pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas Europos patento
išdavimo mokestis; Europos patento išdavimo mokesčio už kiekvieną papildomą lapą (nuo 36 lapo)
sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
sumokėtas Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą lapą (nuo 36 lapo); Europos
patento išdavimo mokesčio už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį (nuo 16 iki 50 apibrėžties)
sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
sumokėtas Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį (nuo 16 iki
50 apibrėžties); Europos patento išdavimo mokesčio už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį (nuo
51 apibrėžties) sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai,
įrodantys, kad sumokėtas Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą išradimo
apibrėžtį (nuo 51 apibrėžties); išduoti ir pareiškėjo nurodytose valstybėse galiojantys Europos
patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad išduoti ir pareiškėjo nurodytose
valstybėse galioja Europos patentai.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos
sutartį – nacionalinio lygio iki nacionalinio patento išdavimo išlaidas, teikiami šie dokumentai:
patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys dokumentai; tarptautinių
patento paraiškų pagrindu paduotos patento paraiškos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai,
įrodantys, kad tarptautinių patento paraiškų pagrindu paduotos patento paraiškos; tarptautinių patento
paraiškų pagrindu išduoti patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
tarptautinių patento paraiškų pagrindu išduoti patentai.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos
sutartį – regioninio (Eurazijos) lygio iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo (pirmojo etapo) išlaidas,
teikiami šie dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys
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dokumentai; Eurazijos patento paraiškos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
paduotos Eurazijos patento paraiškos; ekspertizės mokesčio sumokėjimo mokėjimo pavedimai
(kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas ekspertizės mokestis.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Patentinės kooperacijos
sutartį – regioninio (Eurazijos) lygio iki Eurazijos patento išdavimo (antrojo etapo) išlaidas, teikiami
šie dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys
dokumentai; Eurazijos patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
tarptautinių patento paraiškų pagrindu išduoti Eurazijos patentai.
III.3. Išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją fiksuotieji įkainiai
Išradimų patentavimo
apskaičiuojami pagal formules:

pagal

Europos

patentų

konvenciją

fiksuotieji

įkainiai

1) išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki Europos patento paraiškos
padavimo (pirmojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮEP1bePVM = PPbePVM x H + EPPP + EPEPP + EPP + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮEP1suPVM = PPsuPVM x H + EPPP + EPEPP + EPP + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Europos patentų tarnybai paduotos Europos patento paraiškos
(kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybai paduotos
Europos patento paraiškos.
2) išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki ekspertizės mokesčio
sumokėjimo (antrojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮEP2bePVM = PPbePVM x H + EPVN + EPE + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮEP2suPVM = PPsuPVM x H + EPVN + EPE + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Europos patentų tarnybai sumokėto ekspertizės mokesčio mokėjimo
pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Europos patentų tarnybai
sumokėtas ekspertizės mokestis.
3) išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki gauto pranešimo apie ketinimą
išduoti Europos patentą (trečiojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮEP3bePVM = PPbePVM x H + EP3M + EP4M + EP5M + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮEP3suPVM = PPsuPVM x H + EP3M + EP4M + EP5M + N
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Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – iš Europos patentų tarnybos gauti pranešimai apie ketinimą išduoti
Europos patentą (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad iš Europos patentų
tarnybos gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą, arba Europos patentų tarnybos
sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti Europos patentą, jų nuorašai.
4) išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją iki Europos patento įsigaliojimo
pareiškėjo nurodytose valstybėse (ketvirtojo etapo) fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮEP4bePVM = PPbePVM x H + EPEP + (EPEP36 x EP36x) + (EPEP16-50 x EP16-50x) + (EP51 x EP51x)
+ (EPx + EPx + ...) + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮEP4suPVM = PPsuPVM x H + EPEP + (EPEP36 x EP36x) + (EPEP16-50 x EP16-50x) + (EP51 x EP51x)
+ (EPx + EPx + ...) + N
Pavyzdys: kai papildomų lapų nuo 36 lapo skaičius – 0, papildomų išradimo apibrėžčių (nuo
16 iki 50 apibrėžties) skaičius – 0, papildomų išradimo apibrėžčių (nuo 51 apibrėžties) skaičius – 0,
valstybės, kuriose atliekami veiksmai dėl Europos patento įsigaliojimo – Latvija ir Norvegija,
patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM, išradimų patentavimo pagal Europos patentų
konvenciją iki Europos patento įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse (ketvirtojo etapo)
fiksuotasis įkainis apskaičiuojama pagal formulę FĮEP4bePVM = PPbePVM x H + EPEP + (EPLAT + EPNOR)
+ N.
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Europos patentų tarnybos išduoti ir pareiškėjo nurodytose
valstybėse galiojantys Europos patentai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
Europos patentų tarnybos išduoti Europos patentai yra galiojantys pareiškėjo nurodytose valstybėse.
Formulėse naudojamų dydžių reikšmės (mokesčių už išradimų patentavimą reikšmės pateiktos
2 priede):
PPbePVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis be PVM;
PPsuPVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis su PVM;
H – patentinio patikėtinio teikiamų paslaugų valandų skaičius;
N – netiesioginės išlaidos.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją
iki Europos patento paraiškos padavimo (pirmojo etapo) išlaidas, teikiami šie dokumentai: patentinio
patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys dokumentai; prioritetinės patento
paraiškos padavimo (Lietuvos Respublikoje) ir paraiškos patvirtintos kopijos išdavimo mokesčių
sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
sumokėti prioritetinės patento paraiškos padavimo (Lietuvos Respublikoje) ir paraiškos patvirtintos
kopijos išdavimo mokesčiai; Europos patento paraiška (kopija), jos nuorašas ir (ar) kiti dokumentai,
įrodantys, kad paduotos Europos patento paraiškos; paieškos mokesčio sumokėjimo mokėjimo
pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas paieškos mokestis.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją
iki Europos patento paraiškos padavimo (antrojo etapo) išlaidas, teikiami šie dokumentai: patentinio
patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys dokumentai; valstybių nurodymo
mokesčio sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys,
kad sumokėtas valstybių nurodymo mokestis; ekspertizės mokesčio sumokėjimo mokėjimo

13
pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas ekspertizės
mokestis.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją
iki gauto pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą (trečiojo etapo) išlaidas, teikiami šie
dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys dokumentai;
patento galiojimo už 3-iuosius metus mokesčio sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų
nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas patento galiojimo už 3-iuosius metus
mokestis; patento galiojimo už 4-iuosius metus mokesčio sumokėjimo mokėjimo pavedimai
(kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas patento galiojimo už 4-iuosius
metus mokestis; patento galiojimo už 5-iuosius metus mokesčio sumokėjimo mokėjimo pavedimai
(kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas patento galiojimo už 5-iuosius
metus mokestis.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų patentavimo pagal Europos patentų konvenciją
iki Europos patento įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse (ketvirtojo etapo) išlaidas, teikiami
šie dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys
dokumentai; Europos patento išdavimo mokesčio sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų
nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas Europos patento išdavimo mokestis;
Europos patento išdavimo mokesčio už kiekvieną papildomą lapą (nuo 36 lapo) sumokėjimo
mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas Europos
patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą lapą (nuo 36 lapo); Europos patento išdavimo
mokesčio už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį (nuo 16 iki 50 apibrėžties) sumokėjimo
mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad sumokėtas Europos
patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį (nuo 16 iki 50 apibrėžties);
Europos patento išdavimo mokesčio už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį (nuo 51 apibrėžties)
sumokėjimo mokėjimo pavedimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad
sumokėtas Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį (nuo 51
apibrėžties); išduoti ir pareiškėjo nurodytose valstybėse galiojantys Europos patentai (kopijos), jų
nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad išduoti ir pareiškėjo nurodytose valstybėse galioja
Europos patentai.
III.4. Išradimų paieškos Europos patentų tarnyboje fiksuotieji įkainiai
Išradimų paieškos Europos patentų tarnyboje fiksuotieji įkainiai apskaičiuojami pagal
formules:
1) išradimų paieškos Europos patentų tarnyboje fiksuotasis įkainis, išskyrus didelėms
įmonėms3:
FĮIP_MVĮ = IPMVĮ + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – iš Europos patentų tarnybos gautos paieškos Europos patentų
tarnyboje ataskaitos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad iš Europos patentų
tarnybos gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos.
2) išradimų paieškos Europos patentų tarnyboje fiksuotasis įkainis didelėms įmonėms:
FĮIP_DĮ = IPDĮ + N

Didelė įmonė – įmonė, neatitinkanti smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
3
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Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – iš Europos patentų tarnybos gautos paieškos Europos patentų
tarnyboje ataskaitos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad iš Europos patentų
tarnybos gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos.
Formulėse naudojamų dydžių reikšmės (mokesčių už išradimų patentavimą reikšmės pateiktos
2 priede):
N – netiesioginės išlaidos.
Projekto vykdytojams deklaruojant išradimų paieškos Europos patentų tarnyboje išlaidas,
teikiami šie dokumentai: paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos (kopijos), jų nuorašai ir (ar)
kiti dokumentai, įrodantys, kad gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos.
III.5. Bendrijos dizaino registravimo fiksuotieji įkainiai
Bendrijos dizaino registravimo fiksuotieji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:
Bendrijos dizaino registravimo fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
FĮBDbePVM = PPbePVM x H + BD_R1 + (BD_R2-10 x R2-10x) + (BD_R11 x R11x) + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮBDsuPVM = PPsuPVM x H + BD_R1 + (BD_R2-10 x R2-10x) + (BD_R11 x R11x) + N
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai (kopijos), jų nuorašai ir
(ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad iš Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos gauti
Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai, nurodantys registruotų ir paskelbtų dizainų skaičių, arba
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos sprendimai (kopijos) dėl atsisakymo išduoti
Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimą, jų nuorašai.
Formulėje naudojamų dydžių reikšmės (mokesčių už dizaino registravimą reikšmės pateiktos
2 priede):
PPbePVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis be PVM;
PPsuPVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis su PVM;
H – patentinio patikėtinio teikiamų paslaugų valandų skaičius;
N – netiesioginės išlaidos.
Projekto vykdytojams deklaruojant Bendrijos dizaino registravimo išlaidas, teikiami šie
dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys dokumentai;
Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys,
kad išduoti Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai, ir nurodantys registruotų ir paskelbtų
dizainų skaičių.
III.6. Tarptautinės dizaino registracijos fiksuotieji įkainiai
Tarptautinės dizaino registracijos fiksuotieji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:
tarptautinės dizaino registracijos fiksuotasis įkainis:
kai patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM:
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FĮTDbePVM = PPbePVM x H + TD_R1 + (TD_R x Rx) + (TD_P x Px) + ((TDVN_vx1 + TDVN_vx x
Rx) + (TDVN_vx1 + TDVN_vx x Rx) + ...)) + N
kai patentinio patikėtinio paslaugoms taikomas PVM:
FĮTDsuPVM = PPsuPVM x H + TD_R1 + (TD_R x Rx) + (TD_P x Px) + ((TDVN_vx1 + TDVN_vx x
Rx) + (TDVN_vx1 + TDVN_vx x Rx) + ...)) + N
Pavyzdžiai:
kai registruojamų dizainų skaičius – 2, dizaino vaizdų skaičius – 3, dizainas registruojamas
Europos Sąjungoje, patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM, tarptautinės dizaino
registracijos fiksuotasis įkainis apskaičiuojama pagal formulę FĮTDbePVM = PPbePVM x H + TD_R1 +
(TD_R x 1) + (TD_P x 3) + (TDVN_vES1 + TDVN_ES x 1);
kai registruojamų dizainų skaičius – 4, dizaino vaizdų skaičius – 7, dizainas registruojamas
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Norvegijoje, patentinio patikėtinio paslaugoms netaikomas PVM,
tarptautinės dizaino registracijos fiksuotasis įkainis apskaičiuojama pagal formulę FĮTDbePVM =
PPbePVM x H + TD_R1 + (TD_R x 3) + (TD_P x 7) + ((TDVN_JAV1 + (TDVN_NOR1 + TDVN_NOR x 3)).
Privalomi projekto, kurio išlaidos apskaičiuotos taikant šį fiksuotąjį įkainį, įgyvendinimo
rezultatą įrodantys dokumentai – Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos atliktos tarptautinės
dizaino registracijos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad Pasaulio intelektinės
nuosavybės organizacija atliko tarptautines dizaino registracijas, ir nurodantys registruotų ir
paskelbtų dizainų skaičių, arba Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos sprendimai (kopijos)
dėl atsisakymo atlikti tarptautinę dizaino registraciją, jų nuorašai.
Formulėje naudojamų dydžių reikšmės (mokesčių už dizaino registravimą reikšmės pateiktos
2 priede):
PPbePVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis be PVM;
PPTPsuPVM – patentinio patikėtinio paslaugų valandinis įkainis su PVM;
H – patentinio patikėtinio teikiamų paslaugų valandų skaičius;
N – netiesioginės išlaidos.
Projekto vykdytojams deklaruojant tarptautinės dizaino registracijos išlaidas, teikiami šie
dokumentai: patentinio patikėtinio faktiškai dirbtą darbo laiką projekte pagrindžiantys dokumentai;
tarptautinės dizaino registracijos (kopijos), jų nuorašai ir (ar) kiti dokumentai, įrodantys, kad atliktos
tarptautinės dizaino registracijos, ir nurodantys registruotų ir paskelbtų dizainų skaičių.
IV. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ DYDŽIŲ TAIKYMAS
Tyrimo ataskaitos III dalyje nustatyti išradimų patentavimo ir dizaino registravimo
tarptautiniu mastu fiksuotieji įkainiai taikomi priemonės „Inopatentas“ projektų išlaidoms apmokėti.
Fiksuotieji įkainiai pagal poreikį gali būti taikomi ir kitų projektų, kuriuose numatoma finansuoti
išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu veiklas, išlaidoms apmokėti.
Fiksuotieji įkainiai taikomi išlaidoms, patirtoms nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio
pradžios. Vienas projektas gali apimti kelis vienos išradimų patentavimo ar dizaino registravimo
tarptautiniu mastu poveiklės etapus, tačiau vėliausias tinkamas projekte numatytas vykdyti etapas
negali apimti daugiau nei vieno ateities etapų, atsižvelgiant į projekto parengtumo reikalavimus.
Atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės tarnybų atliekamus reguliarius mokesčių už išradimų
patentavimą ir dizaino registravimą dydžių atnaujinimus, mokesčių už išradimų patentavimą ir
dizaino registravimą dydžiai atnaujinami kas dvejus metus, pradedant 2018 m. Patentinių patikėtinių
teikiamų su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusių paslaugų valandinio įkainio dydis
atnaujinamas kas dvejus metus, pradedant 2018 m. Nauji fiksuotųjų įkainių dydžiai taikomi nuo
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tyrimo ataskaitos naujos redakcijos įsigaliojimo datos (ši data nurodoma tyrimo ataskaitos pirmojo
puslapio viršutiniame dešiniajame kampe) ir taikomi priemonės „Inopatentas“ projektų, kurių veiklų
pradžios data sutampa ar yra vėlesnė už tyrimo ataskaitos naujos redakcijos įsigaliojimo datą,
išlaidoms apmokėti. Jeigu projektų veiklų pradžios data yra ankstesnė nei pirminė tyrimo ataskaitos
redakcijos data, tokiems projektams taikomi fiksuotųjų įkainių dydžiai, nustatyti pirminėje tyrimo
ataskaitos redakcijoje. Papildomai, fiksuotųjų įkainių dydžiai turi būti perskaičiuojami pasikeitus
patentinių patikėtinių teikiamoms su išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusioms
paslaugoms taikomam PVM dydžiui. Naujasis PVM dydis patentinių patikėtinių teikiamoms su
išradimų patentavimu ir dizaino registravimu susijusioms paslaugoms taikomas nuo jo įsigaliojimo
datos projektams, kurių veiklų pradžios data sutampa ar yra vėlesnė už naujojo PVM dydžio
įsigaliojimo datą.
Tyrimu nustatyti didžiausi išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu
fiksuotųjų įkainių dydžiai. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių
dydžius negu didžiausi nustatyti dydžiai. Patentinių patikėtinių teikiamų su išradimų patentavimu ir
dizaino registravimu susijusių paslaugų išlaidų dydis bus nustatomas ir apmokamas atsižvelgiant į
patentinio patikėtinio darbo laiką projekte minučių tikslumu. Projektui taikomas išradimų
patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu fiksuotojo įkainio dydis ir planuojamas
pasiekti rezultatas nustatomi projekto sutartyje ir nėra keičiami projekto įgyvendinimo metu.
Fiksuotasis įkainis projekto vykdytojui išmokamas tuo atveju, jei a) pasirašyta projekto vykdymo
sutartis, b) projekto vykdytojas atlieka projekto vykdymo sutartyje numatytas veiklas ir visiškai
pasiekia projekto vykdymo sutartyje numatytą pasiekti rezultatą, c) projekto vykdytojas įgyvendina
kitas sąlygas, numatytas priemonės „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų apraše. Sprendimas
dėl atsisakymo išduoti patentą, sprendimas dėl atsisakymo išduoti Bendrijos dizaino registracijos
pažymėjimą arba sprendimas dėl atsisakymo atlikti tarptautinę dizaino registraciją laikomi tinkamu
projekto įgyvendinimo rezultatu, jei tokie sprendimai priimami dėl to, kad patentuojamas išradimas
neatitinka patentabilumo kriterijų ar registruojamas dizainas nėra naujas ir (ar) nelaikomas turinčiu
individualių savybių. Jei tokie sprendimai priimami dėl nuo projekto vykdytojo priklausančių
aplinkybių (projekto vykdytojas praleido terminą atlikti reikalingus veiksmus, nesumokėjo išradimo
patentavimo ar dizaino registravimo mokesčių ir pan.), tokie sprendimai nelaikomi tinkamu projekto
įgyvendinimo rezultatu.
Už tyrimo ataskaitos atnaujinimą yra atsakingos Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir
Agentūra. Tyrimas atnaujinamas ir fiksuotųjų įkainių dydžiai perskaičiuojami naudojantis tyrimo
ataskaitoje pateikiama metodika.

PRIEDŲ SĄRAŠAS
1 priedas. Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu etapai, 1 lapas.
2 priedas. Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu išlaidų rūšys, 4
lapai.
3 priedas. Intelektinės nuosavybės tarnybų interneto tinklalapių, naudotų nustatant mokesčių
už išradimų patentavimą ir dizaino registravimą dydžius, sąrašas, 2 lapai.
4 priedas. Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu išlaidų dydžiai, 6
lapai.
5 priedas. Pažyma dėl išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu išlaidų
apskaičiavimo, 3 lapai.

Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu
fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimo ataskaitos
1 priedas

IŠRADIMŲ PATENTAVIMO IR DIZAINO REGISTRAVIMO TARPTAUTINIU MASTU ETAPAI

Poveiklė
Etapas

DIZAINO REGISTRAVIMAS
TARPTAUTINIU MASTU

IŠRADIMŲ PATENTAVIMAS TARPTAUTINIU MASTU
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paraiškos padavimo ir paieškos
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gavimo iki ekspertizės mokesčio
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Laikotarpis nuo ekspertizės mokesčio
sumokėjimo iki gauto pranešimo apie
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sprendimo dėl atsisakymo išduoti
Europos patentą gavimo
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Europos
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pareiškėjo nurodytose valstybėse
Laikotarpis nuo paieškos ataskaitos
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ir nacionalinio patento išdavimo arba
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Laikotarpis nuo paieškos ataskaitos
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(ekspertizės
mokesčio sumokėjimo)
Laikotarpis nuo ekspertizės mokesčio
sumokėjimo iki Eurazijos patento
išdavimo arba sprendimo dėl
atsisakymo išduoti patentą gavimo

Laikotarpis iki Europos patento
paraiškos padavimo
Laikotarpis nuo paieškos ataskaitos
gavimo iki ekspertizės mokesčio
sumokėjimo

Laikotarpis nuo ekspertizės mokesčio
sumokėjimo iki gauto pranešimo apie
ketinimą išduoti Europos patentą arba
sprendimo dėl atsisakymo išduoti
Europos patentą gavimo
Laikotarpis nuo gauto pranešimo apie
ketinimą išduoti Europos patentą iki
Europos
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įsigaliojimo
pareiškėjo nurodytose valstybėse

Išradimų paieška
Europos patentų
tarnyboje
Laikotarpis
iki
paieškos Europos
patentų tarnyboje
ataskaitos gavimo
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Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu
fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimo ataskaitos
2 priedas

IŠRADIMŲ PATENTAVIMO IR DIZAINO REGISTRAVIMO TARPTAUTINIU MASTU
IŠLAIDŲ RŪŠYS
Išradimų patentavimas pagal Paryžiaus konvenciją
Laikotarpis iki užsienio valstybėje tiesiogiai paduotos patento paraiškos pagrindu išduoto patento
gavimo arba sprendimo dėl atsisakymo išduoti patentą gavimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios išradimo patentabilumo vertinimo,
prioritetinės patento paraiškos parengimo ir padavimo, tiesioginio patento paraiškos
užsienio valstybėje padavimo, paieškos ataskaitos ir kitų dokumentų analizės, patento
paraiškos tikslinimo, bendravimo su intelektinės nuosavybės tarnyba, išradimo patentavimo
mokesčių sumokėjimo veiklas);
• PPP – prioritetinės patento paraiškos padavimo (Lietuvos Respublikoje) ir paraiškos
patvirtintos kopijos išdavimo mokesčiai;
• Px – patentavimo mokesčiai (neįskaitant patento išdavimo mokesčių) (Argentina; Armėnija;
Azerbaidžanas; Baltarusija; Belgija; Brazilija; Čilė; Danija; Estija; Gruzija; Indija;
Indonezija; Italija; Izraelis; Japonija; Jungtinė Karalystė; Jungtinės Amerikos Valstijos;
Jungtiniai Arabų Emyratai; Kanada; Kazachstanas; Kinija; Latvija; Lenkija; Malaizija;
Meksika; Moldova; Mongolija; Nyderlandai; Norvegija; Omanas; Pietų Afrikos
Respublika; Pietų Korėja; Prancūzija; Rusija; Suomija; Švedija; Šveicarija; Turkija;
Turkmėnistanas; Ukraina; Vietnamas; Vokietija);
• PIx – patento išdavimo mokesčiai (Argentina; Armėnija; Azerbaidžanas; Baltarusija;
Belgija; Brazilija; Čilė; Danija; Estija; Gruzija; Indija; Indonezija; Italija; Izraelis;
Japonija; Jungtinė Karalystė; Jungtinės Amerikos Valstijos; Jungtiniai Arabų Emyratai;
Kanada; Kazachstanas; Kinija; Latvija; Lenkija; Malaizija; Meksika; Moldova; Mongolija;
Nyderlandai; Norvegija; Omanas; Pietų Afrikos Respublika; Pietų Korėja; Prancūzija;
Rusija; Suomija; Švedija; Šveicarija; Turkija; Turkmėnistanas; Ukraina; Vietnamas;
Vokietija).
Išradimų patentavimas pagal Patentinės kooperacijos sutartį
Laikotarpis iki tarptautinės patento paraiškos padavimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios išradimo patentabilumo vertinimo,
prioritetinės patento paraiškos parengimo ir padavimo, tarptautinės patento paraiškos
padavimo, paraiškų padavimo ir paieškos mokesčių sumokėjimo veiklas);
• TPPP – prioritetinės patento paraiškos padavimo (Lietuvos Respublikoje) ir paraiškos
patvirtintos kopijos išdavimo mokesčiai;
• TPTPP – tarptautinės patento paraiškos perdavimo ir padavimo mokesčiai;
• TPP_EUR – paieškos mokestis (Europos patentų tarnyboje);
• TPP_RU – paieškos mokestis (Rusijos patentų tarnyboje).
Laikotarpis nuo paieškos ataskaitos gavimo iki perėjimo į regioninį (Europos) lygį (Europos patento
paraiškos padavimo ir paieškos mokesčių sumokėjimo):
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios paieškos ataskaitos analizės, patento
paraiškos tikslinimo, Europos patento paraiškos padavimo, paraiškos padavimo ir paieškos
mokesčių sumokėjimo veiklas);
• TPEPP – Europos patento paraiškos padavimo tarptautinės patento paraiškos pagrindu
mokestis;

• TPP_EP – paieškos mokestis.
Laikotarpis nuo paieškos ataskaitos gavimo iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios paieškos ataskaitos analizės, patento
paraiškos tikslinimo, valstybių nurodymo, ekspertizės ir patento galiojimo už 3-iuosius
metus mokesčių sumokėjimo veiklas);
• TPVN_EP – valstybių nurodymo mokestis;
• TPE_EP – ekspertizės mokestis;
• TP3M_EP – patento galiojimo už 3-iuosius metus mokestis.
Laikotarpis nuo ekspertizės mokesčio sumokėjimo iki gauto pranešimo apie ketinimą išduoti
Europos patentą arba sprendimo dėl atsisakymo išduoti Europos patentą gavimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios patento paraiškos tikslinimo, bendravimo
su Europos patentų tarnyba, patento galiojimo už 4-5-uosius metus mokesčių sumokėjimo
veiklas);
• TP4M_EP – patento galiojimo už 4-iuosius metus mokestis;
• TP5M_EP – patento galiojimo už 5-iuosius metus mokestis.
Laikotarpis nuo gauto pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą iki Europos patento
įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios Europos patento išdavimo mokesčio
sumokėjimo ir išradimo apibrėžties vertimo veiklas, veiksmus dėl Europos patento
įsigaliojimo nurodytoje valstybėje ir su tuo susijusių mokesčių sumokėjimo veiklas);
• TPEP – Europos patento išdavimo mokestis;
• EPEP36 – Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą lapą (nuo 36 lapo);
• EPEP16-50 – Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį
(nuo 16 iki 50 apibrėžties);
• EP51 – Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį (nuo
51 apibrėžties);
• EPx – Europos patento įsigaliojimo nurodytoje valstybėje mokesčiai (Danija; Estija; Italija;
Latvija; Lenkija; Moldova; Nyderlandai; Norvegija; Suomija; Švedija; Turkija; Vokietija).
Laikotarpis nuo paieškos ataskaitos gavimo iki perėjimo į nacionalinį lygį ir nacionalinio patento
išdavimo arba sprendimo dėl atsisakymo išduoti nacionalinį patentą gavimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios paieškos ataskaitos analizės, patento
paraiškos tikslinimo, nacionalinio patento paraiškos padavimo, bendravimo su intelektinės
nuosavybės tarnyba, išradimo patentavimo mokesčių sumokėjimo veiklas);
• TPNPx – mokesčiai, susiję su nacionalinio patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos
pagrindu, gavimu (neįskaitant patento išdavimo mokesčių) (Armėnija; Azerbaidžanas;
Baltarusija; Brazilija; Čilė; Danija; Estija; Gruzija; Indija; Indonezija; Izraelis; Japonija;
Jungtinė Karalystė; Jungtinės Amerikos Valstijos; Jungtiniai Arabų Emyratai; Kanada;
Kazachstanas; Kinija; Lenkija; Lietuva; Malaizija; Meksika; Moldova; Mongolija;
Norvegija; Omanas; Pietų Afrikos Respublika; Pietų Korėja; Rusija; Suomija; Švedija;
Šveicarija; Turkija; Turkmėnistanas; Ukraina; Vietnamas; Vokietija);
• TPNPIx – nacionalinio patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos pagrindu, išdavimo
mokesčiai (Armėnija; Azerbaidžanas; Baltarusija; Brazilija; Čilė; Danija; Estija; Gruzija;
Indija; Indonezija; Izraelis; Japonija; Jungtinė Karalystė; Jungtinės Amerikos Valstijos;
Jungtiniai Arabų Emyratai; Kanada; Kazachstanas; Kinija; Lenkija; Lietuva; Malaizija;
Meksika; Moldova; Mongolija; Norvegija; Omanas; Pietų Afrikos Respublika; Pietų
Korėja; Rusija; Suomija; Švedija; Šveicarija; Turkija; Turkmėnistanas; Ukraina;
Vietnamas; Vokietija).

Laikotarpis nuo paieškos ataskaitos gavimo iki perėjimo į regioninį (Eurazijos) lygį (ekspertizės
mokesčio sumokėjimo):
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios paieškos ataskaitos analizės, patento
paraiškos tikslinimo, Eurazijos patento paraiškos padavimo, paraiškos padavimo ir
ekspertizės mokesčių sumokėjimo veiklas);
• TPEAPP – Eurazijos patento paraiškos padavimo mokestis;
• TPE_EAP – ekspertizės mokestis.
Laikotarpis nuo ekspertizės mokesčio sumokėjimo iki Eurazijos patento išdavimo arba sprendimo
dėl atsisakymo išduoti Eurazijos patentą gavimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios patento paraiškos tikslinimo, bendravimo
su Eurazijos patentų tarnyba, Eurazijos patento išdavimo mokesčio sumokėjimo veiklas);
• TPEAP – Eurazijos patento išdavimo mokestis.
Išradimų patentavimas pagal Europos patentų konvenciją
Laikotarpis iki Europos patento paraiškos padavimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios išradimo patentabilumo vertinimo,
prioritetinės patento paraiškos parengimo ir padavimo, Europos patento paraiškos
padavimo, paraiškų padavimo ir paieškos mokesčių sumokėjimo veiklas);
• EPPP – prioritetinės patento paraiškos padavimo (Lietuvos Respublikoje) ir paraiškos
patvirtintos kopijos išdavimo mokesčiai;
• EPEPP – Europos patento paraiškos padavimo mokestis;
• EPP – paieškos mokestis.
Laikotarpis nuo paieškos ataskaitos gavimo iki ekspertizės mokesčio sumokėjimo
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios paieškos ataskaitos analizės, patento
paraiškos tikslinimo, valstybių nurodymo ir ekspertizės mokesčių sumokėjimo veiklas);
• EPVN – valstybių nurodymo mokestis;
• EPE – ekspertizės mokestis.
Laikotarpis nuo ekspertizės mokesčio sumokėjimo iki gauto pranešimo apie ketinimą išduoti
Europos patentą arba sprendimo dėl atsisakymo išduoti Europos patentą gavimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios patento paraiškos tikslinimo, bendravimo
su Europos patentų tarnyba, patento galiojimo už 3-5-uosius metus mokesčių sumokėjimo
veiklas);
• EP3M – patento galiojimo už 3-iuosius metus mokestis;
• EP4M – patento galiojimo už 4-iuosius metus mokestis;
• EP5M – patento galiojimo už 5-iuosius metus mokestis.
Laikotarpis nuo gauto pranešimo apie ketinimą išduoti Europos patentą iki Europos patento
įsigaliojimo pareiškėjo nurodytose valstybėse:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios Europos patento išdavimo mokesčio
sumokėjimo ir išradimo apibrėžties vertimo veiklas, veiksmus dėl Europos patento
įsigaliojimo nurodytoje valstybėje ir su tuo susijusių mokesčių sumokėjimo veiklas);
• EPEP – Europos patento išdavimo mokestis;
• EPEP36 – Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą lapą (nuo 36 lapo);
• EPEP16-50 – Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį
(nuo 16 iki 50 apibrėžties);
• EP51 – Europos patento išdavimo mokestis už kiekvieną papildomą išradimo apibrėžtį (nuo
51 apibrėžties);

•

EPx – Europos patento įsigaliojimo nurodytoje valstybėje mokesčiai (Danija; Estija; Italija;
Latvija; Lenkija; Moldova; Nyderlandai; Norvegija; Suomija; Švedija; Turkija; Vokietija).
Išradimų paieška Europos patentų tarnyboje

Laikotarpis iki paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos gavimo:
• IPMVĮ – paieškos Europos patentų tarnyboje mokestis, išskyrus didelėms įmonėms;
• IPDĮ – paieškos Europos patentų tarnyboje mokestis didelėms įmonėms.
Bendrijos dizaino registravimas
Laikotarpis iki Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimo išdavimo arba sprendimo dėl atsisakymo
išduoti Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimą gavimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios dizaino naujumo ir individualių savybių
vertinimo, dizaino paraiškos parengimo ir padavimo, dizaino registravimo mokesčių
sumokėjimo veiklas);
• BD_R1 – dizaino registravimo ir paskelbimo mokesčiai už vieną dizainą;
• BD_R2-10 – dizaino registravimo ir paskelbimo mokesčiai už kiekvieną papildomą dizainą
(nuo 2 iki 10 dizainų);
• BD_R11 – dizaino registravimo ir paskelbimo mokesčiai už kiekvieną papildomą dizainą
(nuo 11 dizaino).
Tarptautinės dizaino registracijos registravimas
Laikotarpis iki tarptautinės dizaino registracijos arba sprendimo dėl atsisakymo atlikti tarptautinę
dizaino registraciją gavimo:
• PP – patentinio patikėtinio paslaugos (apimančios dizaino naujumo ir individualių savybių
vertinimo, dizaino paraiškos parengimo ir padavimo, dizaino registravimo mokesčių
sumokėjimo veiklas);
• TD_R1 – registracijos mokestis už vieną dizainą;
• TD_R – registracijos mokestis už kiekvieną papildomą dizainą;
• TD_P – paskelbimo mokestis už kiekvieną dizaino vaizdą;
• TDVN_vx1 – valstybių nurodymo mokestis už vieną dizainą (Armėnija; Azerbaidžanas;
Europos Sąjunga; Gruzija; Japonija; Jungtinės Amerikos Valstijos; Moldova; Mongolija;
Norvegija; Omanas; Pietų Korėja; Singapūras; Šveicarija; Turkija; Turkmėnistanas;
Ukraina);
• TDVN_vx – valstybių nurodymo mokestis už kiekvieną papildomą dizainą (Armėnija;
Azerbaidžanas; Gruzija; Moldova; Mongolija; Norvegija; Omanas; Singapūras; Šveicarija;
Turkija; Turkmėnistanas; Ukraina).

Išradimų patentavimo ir dizaino registravimo tarptautiniu mastu
fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimo ataskaitos
3 priedas
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TARNYBŲ INTERNETO TINKLALAPIŲ, NAUDOTŲ
NUSTATANT MOKESČIŲ UŽ IŠRADIMŲ PATENTAVIMĄ IR DIZAINO
REGISTRAVIMĄ DYDŽIUS, SĄRAŠAS
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