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Investicinio projekto lengvata
Apskaičiuojant investicinio projekto
lengvatos sumą, įtraukiamos ilgalaikio turto
įsigijimo (pasigaminimo) išlaidos, jei turtas
yra reikalingas investiciniam projektui
vykdyti ir priklauso šioms PMĮ 1 priedėlyje
nustatytoms grupėms:

Lengvatos sumos
apskaičiavimas



mašinos ir įrengimai,



įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.),



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



MTEP lengvata

MTEP veikloje naudojamo ilgalaikiam
turtui taikomas 2 metų nusidėvėjimo
(amortizacijos) normatyvas pagal šias PMĮ
1 priedėlyje nustatytas grupes:


mašinos ir įrengimai,



įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.),



krovininiai automobiliai, priekabos ir
puspriekabės (galioja nuo 2014 m., yra
sumos apribojimas),

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



kitas anksčiau neišvardytas
materialusis turtas,



programinė įranga,



programinė įranga,



įsigytos teisės.



įsigytos teisės,



kitas nematerialusis turtas.

Papildomi reikalavimai – toks ilgalaikis
turtas turi būti nenaudotas ir pagamintas ne
anksčiau kaip prieš 2 metus, skaičiuojant
nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios; taip
pat toks turtas turės būti naudojamas
įmonės veikloje ne trumpiau negu 3 metus
(su tam tikromis išimtimis).

Kitos MTEP darbų sąnaudos (be
nusidėvėjimo) 3 kartus atskaitomos iš
apmokestinamųjų pajamų.

Ar lengvatos
suma priklauso
nuo įmonės
apmokestinamojo
pelno dydžio

Už kiekvienus (atskirus) metus
apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali
būti sumažintas ne daugiau kaip 50 proc.
Šią ribą viršijančios ilgalaikio turto įsigijimo
išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius 4
vienas po kito einančius metus
apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno
sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant
perkeliamą tokių išlaidų sumą.

Nepriklauso nuo apmokestinamojo pelno
– MTEP lengvata gali būti pritaikyta ir tuo
atveju, kai įmonės veikla nuostolinga (dėl
apskaičiuotos lengvatos sumos padidėtų
įmonės mokestinio nuostolio suma,
perkeliama į kitus metus).

Lengvatos
galiojimo
(taikymo)
periodas

Įmonės apmokestinamasis pelnas gali būti
sumažintas tik per 2009–2018 m.
patirtomis išlaidomis ilgalaikiam turtui
įsigyti. Dėl galimybės 4 metus perkelti
išlaidas, viršijančias 50 proc.
apmokestinamojo pelno sumą, faktiškai ši
lengvata būtų aktuali iki 2022 m.

Taikoma apskaičiuojant nuo 2008 m.
(lengvatos galiojimo periodas
neapribotas).

Kai įmonė gauna
finansinę paramą

Faktiškai patirtos išlaidos ilgalaikiam turtui
įsigyti sumažinamos finansinės paramos
lėšų suma.

MTEP darbų sąnaudos sumažinamos
finansinės paramos lėšų suma.
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Prievolė
informuoti VMI

Reikalavimai ir
rekomendacijos
dokumentacijai

Įmonei iki ataskaitinių metų pabaigos reikia
pranešti apie investicinį projektą.

Įmonei aktualu detaliai dokumentuoti, koks
ilgalaikis turtas įtrauktas į lengvatos
skaičiavimą (pvz., identifikuoti atskirą
ilgalaikio turto vienetą, jo įvedimo į
eksploataciją datą, finansavimo šaltinius,
naudojimo trukmę ir t.t.).
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Nenustatyta.
Privaloma įmonės vadovo patvirtinta
MTEP darbų dokumentacija su atliekamų
MTEP darbų aprašymu bei kriterijais,
pagal kuriuos įmonės sąnaudos
proporcingai priskiriamos MTEP darbų
sąnaudoms.
Kilus neaiškumams dėl vykdomos veiklos
priskyrimo MTEP, galima kreiptis į Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūrą, kuri
atliks veiklos vertinimą ir pateiks
ekspertines išvadas.

