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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).
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