დამტკიცებულია
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ
ძალაშია 2017 წლის 01 აგვისტოდან

განაკვეთები
საავტორო უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების საჯარო შესრულებისთვის საუნებში, აბანოებსა და მსგავსი ტიპის
სხვა დაწესებულებებში

სარგებლობის სახე

განაკვეთის გამოანგარიშების მეთოდი

მომსახურებისთვის განკუთვნილი
ფართობის ოდენობა კვადრატულ
მეტრებში

ნაწარმოებების საჯარო შესრულება
ტექნიკური საშუალებით

ნაწარმოებების საჯარო შესრულება
მუსიკალური ყუთის (Juke Box)
გამოყენებით
•
•
•
•

ყოველთვიური განაკვეთი

0 დან 50 მდე

30 ლარი

51 დან 100 მდე

60 ლარი

101 დან 150 მდე

90 ლარი

151 დან 200 მდე

120 ლარი

201 დან 300 მდე

150 ლარი

301 დან 400 მდე

180 ლარი

401 დან 500 მდე

210 ლარი

500 ზე მეტი

+ 0.30 ლარი თითოეული კვადრატული
მეტრისთვის

ცხრილის შესაბამისად

+15 ლარი თითოეული მუსიკალური
ყუთისთვის

მომსახურებისთვის განკუთვნილი ფართობი ამ განაკვეთების მიზნებისათვის წარმოადგენს ტერიტორიას, რომელზეც
ხორციელდება მომსახურების უშუალო მიწოდება
განაკვეთების ოდენობა არ არის დამოკიდებული ნაწარმოებების ჟღერადობის ხანგრძლივობასა და გამოყენების
რაოდენობაზე
განაკვეთები თბილისის ფარგლებს გარეთ მოქმედი მოსარგებლეებისათვის მცირდება 20%-ით
განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს

გიგა კობალაძე
გამგეობის თავმჯდომარე

დამტკიცებულია
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ
ძალაშია 2017 წლის 01 აგვისტოდან

განაკვეთები
მომიჯნავე უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისთვის საუნებში, აბანოებსა და
მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

სარგებლობის სახე

განაკვეთის გამოანგარიშების მეთოდი

მომსახურებისთვის განკუთვნილი
ფართობის ოდენობა კვადრატულ
მეტრებში

ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო
შესრულება ტექნიკური საშუალებით

ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო
შესრულება მუსიკალური ყუთის (Juke
Box) გამოყენებით
•
•
•
•

ყოველთვიური განაკვეთი

0 დან 50 მდე

15 ლარი

51 დან 100 მდე

30 ლარი

101 დან 150 მდე

45 ლარი

151 დან 200 მდე

60 ლარი

201 დან 300 მდე

75 ლარი

301 დან 400 მდე

90 ლარი

401 დან 500 მდე

105 ლარი

500 ზე მეტი

+ 0.15 ლარი თითოეული კვადრატული
მეტრისთვის

ცხრილის შესაბამისად

+7.50 ლარი თითოეული მუსიკალური
ყუთისთვის

მომსახურებისთვის განკუთვნილი ფართობი ამ განაკვეთების მიზნებისათვის წარმოადგენს ტერიტორიას, რომელზეც
ხორციელდება მომსახურების უშუალო მიწოდება
განაკვეთების ოდენობა არ არის დამოკიდებული ფონოგრამის ჟღერადობის ხანგრძლივობასა და გამოყენების
რაოდენობაზე
განაკვეთები თბილისის ფარგლებს გარეთ მოქმედი მოსარგებლეებისათვის მცირდება 20%-ით
განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს

გიგა კობალაძე
გამგეობის თავმჯდომარე

