
Visos nematerialiojo turto išlaidos, tiesiogiai priskirtinos turto įsigijimo ar pasigaminimo 
išlaidoms ir susijusios su turto paruošimu naudoti iki jo naudojimo pradžios, yra įtraukiamos į jo 
įsigijimo ar pasigaminimo savikainą. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto turto pirminio 
pripažinimo, didina turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad 
patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis 
materialiojo turto pagerinimas. 

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą 
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu, pradedant skaičiuoti nuo kito 
mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai 
naudojamo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas 
arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės 
sumai. 

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas 
jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei 
tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline 
vieno lito verte. 

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir amortizacijos laikas: 

Eil. 
Nr. Ilgalaikio turto grupės ir rūšys Turto amortizacijos 

normatyvai (metais) 

1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija 2 
2. Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės* 6 
3. Kitas nematerialusis turtas 6 
4. Prestižas 10 

Lentelėje pateikti turto amortizacijos normatyvai taikomai nuo 2010 m. sausio 1 d. naujai 
įsigytam turtui. Turtui, įsigytam iki 2010 m. sausio 1 d. nusidėvėjimo normatyvai nebuvo pakeisti. 

Jeigu nematerialusis turtas įsigytas konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė 
laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje 
nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi. 

Kuriamo nematerialiojo turto išlaidos apskaitoje kaupiamos nebaigtų vykdyti projektų 
sąskaitoje iki turto įvedimo į eksploataciją pradžios. 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka 
ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo 
kriterijus. 

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas 
įsigijimo ar pasigaminimo savikaina pagal turto vienetus su pridėtinės vertės mokesčiu. Po pirminio 
pripažinimo ilgalaikis materialus turtas, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, 
atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. 

Visos ilgalaikio materialiojo turto išlaidos, tiesiogiai priskirtinos turto įsigijimo ar 
pasigaminimo išlaidoms ir susijusios su turto paruošimu naudoti iki jo naudojimo pradžios, yra 
įtraukiamos į jo įsigijimo ar pasigaminimo savikainą. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto turto 
pirminio pripažinimo, didina turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, 
kad patobulintas ilgalaikis materialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas 
esminis materialiojo turto pagerinimas. 


