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MOKESČIAI UŽ PATENTUS IR LICENCIJAS
APIBRĖŽIMAS
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
pavyzdinės mokesčių konvencijos dėl pajamų ir kapitalo 12 str.

Bet kokios rūšies išmokos gaunamos kaip atlygis už naudojimąsi ar teisę
naudotis literatūros, meno ar mokslo kūrinio, įskaitant filmus, autoriaus
teisėmis, bet kokiu patentu, prekių ženklu, dizainu ar modeliu, planu, slapta
formule ar procesu arba už naudojimąsi ar teisę naudotis pramonine,
komercine ar moksline įranga, arba už informaciją, susijusią su pramonine,
komercine ar moksline patirtimi
IŠMOKOS UŽ TAM TIKRAS TEISES

Mokesčiai už patentus ir licencijas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas
Sąjungos muitinės kodeksas, 71 str. 1 dalies (c)
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2447/2015, kuriuo nustatomos Sąjungos
muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklės, 136 str.

PMO Muitinio įvertinimo techninio komiteto nurodymai, išvados paaiškinimai,
patarimai, komentarai, studijų medžiaga (kompendiumas)
Europos Komisijos muitinio įvertinimo gairių 3 skyrius
Europos Teisingumo teismo sprendimai

Mokesčiai už patentus ir licencijas
Licencijavimo priemonių taikymo sritys

prekių gamyba (už patentus, projektus, modelius ir technines
žinias)
importuotų prekių pardavimas eksportui (prekių ženklus, dizaino
pavyzdžius)
importuotų prekių panaudojimas ir perpardavimas (mokesčiai už
autorines teises, gamybos procesus)
Licencijavimo priemonių taikymas apibrėžtas komercinėse sutartyse

Mokesčiai už patentus ir licencijas

Būtinas mokestinis patikrinimas

Mokesčiai už patentus ir licencijas
LICENCINIAI SUSITARIMAI
Oficiali rašytinė sutartis arba susitarimas
Licencijuojamas produktas
Perduodamų teisių ir praktinės patirties pobūdis
Licenciaro ir licenciato pareigos
Mokesčių už patentus ar licencijas apskaičiavimas
Mokėjimo būdai
Teisinės mokesčių už patentus ir licencijas nemokėjimo pasekmės

PREKIŲ PARDAVIMO SUTARIS (pardavimo sąlygos)
PREKIŲ PARDAVIMO IR LICENCIJAVIMO SISITARIMO RYŠYS

Mokesčiai už patentus ir licencijas
Mokesčiai už patentus ir licencijas pridedami kai:
nėra įskaityti į už prekes faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą

yra susiję su vertinamomis prekėmis
pirkėjas privalo tiesiogiai ar netiesiogiai juos sumokėti, vykdydamas
vertinamų prekių pardavimo sąlygas

SMK 71 str. 1 punkto c dalis

Mokesčiai už patentus ir licencijas
„Susiję su vertinamomis prekėmis“
SMK ĮA 136 str. 1 dalis

Pagal licencinį susitarimą mokėjimas už perduodamą teisę yra
neatskiriama prekių muitinės vertės dalis :

Į importuojamas prekes įtrauktas prekės ženklas
Licencijuotos prekės yra importuojamų prekių sudėtinės dalys

Mokesčiai už patentus ir licencijas
„Importuojamų prekių pardavimo sąlyga“ (SMK ĮA 136 str. 4 dalis)
mokesčiai už patentus ir licencijas laikomi mokamais kaip būtina pardavimo
sąlyga kai:

pardavėjas arba su pardavėju susijęs asmuo reikalauja, kad pirkėjas atliktų
mokėjimą
mokėjimas atliekamas, siekiant įvykdyti prisiimtą įsipareigojimą pardavėjui
prekės negali būti parduotos nesumokėjus mokesčių už patentus ir licencijas

Mokesčiai už patentus ir licencijas
Būtina patikrinti:
visas su pardavimu susijusias aplinkybes (ryšiai tarp pardavimo ir licencinių
sutarčių)
sutartinius ir teisinius šalių įsipareigojimus (šalių pareigos ir atsakomybės)
mokėjimus tretiems asmenims

mokesčio už patentą ar licenciją apskaičiavimo metodą (nuo perpardavimų
procentinė dalis ir t. t.)
ar su pardavėju susijęs asmuo vykdo kontrolę pardavėjo ir pirkėjo atžvilgiu

§

PMO Muitinio įvertinimo techninio komiteto gairės

Mokesčiai už patentus ir licencijas

Pagal licencinį susitarimą už teikiamas paslaugas:
licenciato personalo mokymas gaminti licencijuotą produktą arba
naudoti įrangą, techninė pagalba valdymo, administravimo,
rinkodaros, apskaitos ir kt. srityse
už tokias paslaugas mokami mokesčiai už patentus ir licencijas
neturi būti įskaitomi į importuojamų prekių muitinę vertę

Teisingumo teismo sprendimas
Byloje C-173/15 (2017-03-09)
Užduoti prejudiciniai klausimai:
* ar mokesčiai už patentus ir licencijas galima įtraukti į muitinę vertę, nors
nei sudarant sutartį nei skolos muitinei atsiradimo momentu negalima
nustatyti, minėtus mokesčių sumos?
* ar mokesčiai už patentus ir licencijas gali būti susiję su importuojamomis
prekėmis, nors šie mokėjimai mokami ir už paslaugas bei bendro koncerno
pavadinimo naudojimą?
* ar laikytina importuotų prekių pardavimo sąlyga, nors šiuos mokesčius
sumokėti pareikalauja ir juos sumoka su pardavėju ir pirkėju susijusi
įmonė?

Mokesčiai už patentus ir licencijas
Bylos objektas
Diuseldorfo finansinių bylų teismo pateiktas prašymas Teisingumo
teismui nagrinėjant ginčą tarp Vokietijos muitinės ir Vokietijos įmonės
dėl mokesčių už patentus ir licencijas įskaitymo į importuotų prekių
muitinę vertę
Įmonė „GE Vokietija“ ir įmonė „M“ sudarė standartinę licencinę
sutartį
Abi šios įmonės priklauso įmonių grupei „GE grupė“

Mokesčiai už patentus ir licencijas

Mokesčiai ir mokėjimas
Nustatyta:
mokesčių už patentus ir licencijas mokėjimo terminas kiekvienų
metų gruodžio 31 d.
0,95 % nuo „GE Vokietija“ apyvartos už prekių ženklo naudojimą
0,05 % nuo „GE Vokietija“ apyvartos už „GE grupė“ komercinio
pavadinimo naudojimą
Viso 1 %

Mokesčiai už patentus ir licencijas
Sprendimas
* mokesčių už patentus ir licencijas sumos nebūtinai turi būti nustatytos
sudarant licencinę sutartį arba skolos muitinei atsiradimo momentu, kad
jie būtų susiję su prekėmis, kurių muitinė vertė nustatinėjama
* mokesčiai už patentus ir licencijas yra prekių „pardavimo sąlyga“, kai
šiuos mokesčius toje pačioje Bendrovių grupėje reikalauja sumokėti su
pardavėju ir pirkėju susijusi įmonė ir toks mokėjimas atliekamas šios
Bendrovės naudai
* mokesčius už patentus ir licencijas galima paskirstyti kai nagrinėjamų
prekių muitinė vertė nustatyta ne sandorio vertės metodu o taikant prekių
muitiniam įvertinimui šeštą metodą (74 str. 3 d.)

Mokesčiai už patentus ir licencijas

Jeigu manoma, kad į muitinę vertę galima įskaityti tik dalį
autorinio atlyginimo, ypač pageidautina, kad importuotojas ir
muitinė konsultuotusi
Būtų gerai
viso mokėjimo suskirstymą į elementus galima pagal licencijos
sutartį, jeigu, pvz., galima nustatyti, kad bendrą 7 % autorinį
atlyginimą sudaro 3 % už patento teises, 2 % už rinkodaros
patirtį ir 2 % už prekės ženklo naudojimą.

Mokesčiai už patentus ir licencijas

Importuotojui ir muitinei kartu paprašius, licenciaras dažnai gali
būti pasirengęs nurodyti tinkamą paskirstymą pagal savo
apskaičiavimus
Galiausiai, jeigu iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad suskirstymas nėra
įmanomas, pagrindą jam dažnai galima nustatyti tikrinant
licenciaro ir licenciato susirašinėjimą (vidines ataskaitas apie derybas,
kurios vyko prieš sudarant licencijos sutartį arba aptariant atitinkamus
klausimus su vienu iš derybininkų, dalyvavusių derybose dėl licencijos
sutarties ir t. t.)

Mokesčiai už patentus ir licencijas

Išimtys autoriniai atlyginimai ir mokesčiai už licencijas
neturi būti pridedami prie faktiškai sumokėtos ar
mokėtinos kainos, jeigu tai:
a) mokėjimas už teisę atgaminti importuojamas prekes
Bendrijoje arba
b) pirkėjo mokėjimas už teisę platinti arba perparduoti
importuojamas prekes, jeigu toks mokėjimas nėra prekių
pardavimo eksportui į Bendriją sąlyga.

Mokesčiai už patentus ir licencijas
Komisijoje aptariami klausimai pagal šalių narių pateiktas situacijas
Pvz.,
• sutartyje licencijos išdavėjas įpareigoja licencijos gavėją sudaryti sutartį dėl prekių
gamybos su licencijuojamų prekių gamintoju, kuris nėra ekonomiškai susijęs su
licencijos išdavėju, su sąlyga, kad pagamintos prekės bus tiekiamos išimtinai tik
licencijos gavėjui. Toks reikalavimas prekių gamybos sutarčiai yra dažnas
licencinėse sutartyse.

•

sutartyje licencijos išdavėjas įpareigoja licencijos gavėją apmokyti licencijuojamų
prekių gamintojus, gaminančius ir tiekiančius prekes tik licencijos gavėjui. Šiuo
atveju licencijos išdavėjas nėra nei produktų kūrėjas, nei tobulintojas.

Mokesčiai už patentus ir licencijas
licencinių sutarčių esmė:
užtikrinti, kad licencijuojami produktai būtų teikiami tik licencijos gavėjams ir jie turėtų
išskirtines teises į prekių ženklą tam tikroje teritorijoje.
sutartys saugo prekių ženklą ir užtikrina, kad po prekių realizavimo licencijos išdavėjui būtų
sumokėti licenciniai mokesčiai.

licencijos turėtojas (pirkėjas) negali įsigyti prekių nemokėdamas licencinių mokesčių licencijos
išdavėjui.

Atsižvelgiant į tai galima daryti išvadą, kad mokami licenciniai mokesčiai yra
prekių pardavimo sąlyga
SMK Įgyvendinimo akto 136 straipsnio 4 dalies c punktu

Mokesčiai už patentus ir licencijas
pirkimo agentas, kuris yra ekonomiškai susijęs su licencijos išdavėju ir licencijos turėtoju

(prekių pirkėju), tačiau nesusijęs su prekių pardavėju (gamintoju) savo nuožiūra parenka
prekių gamintojus, pirkėjus ir prekes, reguliuoja užsakymų kiekius, kainas ir vykdo kitas
įprastas pirkimo agento funkcijas. Šiuo atveju licencijos išdavėjas per tarpininką (pirkimo
agentą) užtikrina, kad prekių pardavėjas (gamintojas) prekes parduotų tik tiems pirkėjams,
kurie turi licencijas.

vykdydamas pirkimo agento funkcijas, užtikrina, kad pardavėjas prekes parduoda tik
licencijos turėtojams, tokiu būdu garantuotas autorinių atlyginimų už parduotas prekes
sumokėjimas licencijos išdavėjui. Galima teigti, kad mokami licenciniai mokesčiai yra prekių
pardavimo sąlyga pagal
SMK Įgyvendinimo akto 136 straipsnio 4 dalies c punktas

Mokesčių už patentus ir licencijas patikrinimo kontrolės lapas (forma)
1.

Asmens (importuotojo) duomenys
1. Asmens pavadinimas

2. Mokesčių už patentus ir licencijas tikrinimo pagrindas
2.1. Asmens prašymu

Pažymėti reikalingą


2.2. Muitinės iniciatyva


Reikalingą pažymėti

3. Patikrinti dokumentai ir informacija

3.1. Sąskaita (-os) faktūra (-os)
3.1.1. pagal nurodytą prekės aprašymą galima tiksliai
identifikuoti prekes, kiekius, kainas
3.2. Transporto ir draudimo dokumentai (priklausomai
nuo prekių pristatymo sąlygų)
3.2.1. prekių gabenimo išlaidos deklaruotos teisingai
3.2.2. gabenimo išlaidos deklaruotos pagrįstai ir atitinka
Incoterms taisykles (jei naudojamos)
3.2.3. gabenimo išlaidos įtrauktos į prekių muitinę vertę
(priklausomai nuo transportavimo sąlygų)
3.2.4. gabenimo išlaidos ES teritorijoje įtrauktos į
importo PVM apmokestinamąją vertę

Taip

Ne





















Pastabos

tęsinys

3.3. Prekių pirkimo‒pardavimo sutartis (-ys)
3.3.1. prekių pavadinimai, kainos, kiekiai nurodyti
tiksliai





















3.3.2. pirkėjas gali nusipirkti (įsigyti) prekes,
nesumokėjęs mokesčio už patentus ir licencijas

3.3.3. atsiskaitymo už prekes terminai ir sąlygos
nurodytos

3.3.4. nuorodos (užuominos) į licencinę sutartį yra

3.3.5. sąlygos dėl kitų, išskyrus už prekes,
mokėjimų yra

Pvz., už technologijas, naudojimąsi prekės
ženklu, prekių platinimą, teisę parduoti
licencijuotą prekę, etikečių naudojimą ir kt.

tęsinys
3.4. Licencinė (-ės) sutartis (-ys)




















Detalizuoti





Pvz., susitarimo trukmė, apribojimai, licencinio
susitarimo nutraukimas, pagalbos ir aprūpinimo
paslaugos, kokybės kontrolė ir t. t.

3.4.1. mokesčiai už patentus ir licencijas mokami
prekių pardavėjui

3.4.2. mokesčiai už patentus ir licencijas mokami
trečiajai šaliai, t. y. kitai šaliai nei prekių pardavėjas
3.4.3. mokesčių už patentus
apskaičiavimo detalės nurodytos

ir

licencijas

3.4.4. mokesčių už patentus ir licencijas mokėjimo
sąlygas nurodytos
3.4.5. teisės,
nurodytos

suteikiamos

licencijos

gavėjui,

3.4.6. nustatomos kitos sąlygos tarp licencijos davėjo
ir licencijos gavėjo

tęsinys
3.5. Mokėjimo
sumokėta)

dokumentai

(jeigu

už













prekes

3.5.1 visa už prekes priklausanti sumokėti suma
sumokėta

3.5.2 mokesčiai už patentus ir licencijas sumokėti

Patikrinti (jeigu iš sutarties (-ių) neįmanoma
nustatyti), ar nėra mokesčių už patentus ir
licencijas, kurie galėtų būti susiję su tikrinamomis
prekėmis

3.6. Buhalterinės apskaitos dokumentai

3.6.1. nustatyti mokesčiai už patentus ir licencijas,
neįskaityti į tikrinamų prekių muitinę vertę

3.6.2. nustatyti kiti mokesčiai, kurie galėtų būti
mokesčiai už patentus ir licencijas ir yra susiję su
tikrinamomis prekėmis

Pvz., jeigu sumokėta dalis mokesčių už patentus ir
licencijas, nurodyti sumokėtą ir likusią mokėti
sumas









tęsinys




3.7. Kiti dokumentai ir informacija,
susijusi su importuojamų prekių sandorio
vertės tikslinimu mokesčiais už patentus
ir licencijas
4. Būtinų sąlygų tikrinimas

Sprendime įvardijami dokumentai ir
informacija, susijusi su prekių muitinės
vertės tikslinimu mokesčiais už patentus
ir licencijas ir pateikiami visi motyvai,
kodėl šie dokumentai ir informacija yra
svarbūs priimant atitinkamą sprendimą

Reikalingą pažymėti
Ne

Taip

4.1. Ar mokesčiai už patentus ir licencijas
susiję su vertinamomis prekėmis
4.1.1. perduotos pagal susitarimą teisės
yra neatskiriama prekių dalis





















4.1.2. mokesčių už patentus ir licencijas
apskaičiavimas grindžiamas importuotų
prekių kaina
4.1.3.
po
importavimo
prekės
perparduodamos tos pačios būklės
4.1.4. po importavimo prekės nežymiai
perdirbamos
(atskiedžiamos,
supakuojamos ir t. t.)
4.1.5. prekės parduodamos su tais pačiais
prekių ženklais, už kuriuos mokamas
mokestis už patentus ir licencijas

Pvz., sutarta mokėtina suma už patentus
ir licencijas apskaičiuojama nuo
importuojamų prekių vertės arba nuo
importuotų prekių perparduoto kiekio ir
kainos

Atitinkami
tikslinimai
atliekami
remiantis objektyviais ir kiekybiškai
įvertinamais duomenimis
Pvz., jeigu importuotos prekės turi
prekinį ženklą, už kurį yra mokamas
mokestis, tai laikytina įrodymu, jog
mokestis susijęs su vertinamomis
prekėmis

tęsinys
Jeigu tenkinama nors viena 4.2.1,
4.2.2, ar 4.2.3 papunkčiuose
nurodytų sąlygų, laikoma, kad tai
yra pardavimo sąlyga

4.2. Ar mokesčiai už patentus ir licencijas
turi būti sumokėti kaip vertinamų prekių
pardavimo sąlyga
4.2.1. pardavėjas arba su pardavėju susijęs
asmuo reikalauja, kad pirkėjas atliktų
mokėjimą
4.2.2. mokėjimas atliekamas, siekiant
įvykdyti
pardavėjui
prisiimtą
įsipareigojimą
4.2.3. pirkėjas gali prekes nupirkti, jeigu
mokesčiai už patentus ar licencijas
nesumokėti













Reikalingą pažymėti
Taip

5. Aplinkybių, susijusių sandorio vertės
tikslinimu mokesčiais už patentus ir
licencijas, tikrinimas

Ne

Pastabos
Išvardytų aplinkybių nustatymas būtų
įrodymas, kad mokesčių už patentus ir
licencijas
mokėjimas
yra
prekių
pardavimo sąlyga. Atskirais atvejais gali
pasitaikyti ir kitokių aplinkybių, kurios
gali būti svarbios ir aiškiau parodyti, kad
licenciaras
kontroliuoja
gamintoją/licenciatą arba jam vadovauja,
ir tai būtų įrodymas dėl pardavimo sąlygų
buvimo. Paprastai aplinkybės nustatomos
iš sutarčių.

tęsinys
5.1. Licenciaras tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja
prekių gamintoją (pardavėją), importuotoją (pirkėją)





5.2. Licenciaras pasirenka gamintoją ir nurodo jį pirkėjui





5.3. Pirkėjas su pardavėju yra sudarę tiesioginę gamybos
sutartį





5.4. Licenciaras kontroliuoja gamybą (parenka gamybos
būdus, teikia dizainą, nustato medžiagų tiekėjus, riboja
kiekius, neleidžia gaminti konkuruojančių produktų,
nustato prekių charakteristikas ir kt.)





5.5. Licenciaras kontroliuoja prekių išsiuntimą pirkėjui





5.6. Licenciaras nurodo, kam gamintojas (pardavėjas)
gali parduoti prekes





5.7. Licenciaras nustato kainą, kuria gamintojas arba
pardavėjas gali parduoti prekes, arba importuotojas
(pirkėjas) turi perparduoti prekes





5.8. Licenciaras turi teisę tikrinti pardavėjo ar pirkėjo
apskaitos dokumentus





5.9. Kitos nustatytos aplinkybės





Nurodyti kokios

tęsinys
6. Kontaktai su asmeniu (kreipimasis dėl informacijos patikslinimo ir kitų priežasčių)
Rašto Nr. ir data,
Susirašinėjimo el. paštu data

Kreipimosi tikslas

Atsaky
mo
data /
pastab
os
(jeigu
yra)

Reikalingą
pažymėti

Pastab
os
(nurod
yti
dokum
ento
Nr.,
datą,
straips
nį ir
t.t.)

7. Sprendimo pagrindimas.

7.1. SMK ir jį įgyvendinantys teisės aktai



7.2. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai



7.3. PMO aiškinamieji dokumentai



7.4. Kita (nurodyti konkrečiai)



tęsinys
Reikalingą
pažymėti

Pastabos

8. Priimtas sprendimas:
8.1. Pripažinti importuojamų prekių sandorio vertę muitine
verte, patikslinant mokesčiais už patentus ir licencijas
(SMK 71 str. 1 (c) dalis)



8.2. Pripažinti importuojamų prekių sandorio vertę muitine
verte, netikslinant mokesčiais už patentus ir licencijas
(SMK 70 str.)



8.3. Nustatyti prekių muitinę vertę taikant antrinius
muitinio įvertinimo metodus (SMK 74 str.)



8.4.Pripažinti importuojamų prekių muitinę vertę,
patikslinus kitais elementais (SMK 71 str., išskyrus 1 (c)
dalis)



Nepateikti objektyviai ir kiekybiškai įvertinami duomenys ir
dokumentai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti
mokesčio už patentus ir licencijas dydį

tęsinys
9. Po atlikto patikrinimo likusios rizikos lygmuo

Reikalingą
pažymėti

Pastabos

9.1. Nėra



Asmens prašymu atliktas patikrinimas
arba muitinės iniciatyva atliktas patikrinimas ir nenustatyta
mokesčių už patentus ir licencijas deklaravimo pažeidimų

9.2. Žemas



Muitinės iniciatyva atlikto patikrinimo metu nustatyti
mokesčių už patentus ir licencijas deklaravimo pažeidimai,
tačiau asmuo bendradarbiavo su muitinės pareigūnais, teikė
reikalingą informaciją ir dokumentus

9.3. Aukštas



Muitinės iniciatyva atliekamo patikrinimo metu nustatyti
mokesčių už patentus ir licencijas deklaravimo pažeidimai ir
asmuo vengė bendradarbiauti su muitinės pareigūnais,
neteikė reikalingos informacijos ir dokumentų, nevykdė
teisėtų muitinės įpareigojimų.
Rengiamas pranešimas apie pastebėtą riziką asmenų ir jų
importuojamų prekių, esančių mokesčių už patentus ir
licencijas objektu, atžvilgiu

tęsinys
10. Pastabos, reikšmingos atliktam patikrinimui

11. Darbuotojas, užpildęs kontrolės lapą (klausimyną)

___________________
(pareigos)

_______________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

