დამტკიცებულია
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ
ძალაშია 2020 წლის 01 ოქტომბრიდან
განაკვეთები (ტარიფები)

საავტორო უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების საჯარო შესრულებისათვის ესთეტიკურ ცენტრებში, სამედიცინო
კლინიკებში, საავადმყოფოებსა და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში
დაანგარიშების მეთოდი
სარგებლობის სახე

ნაწარმოებების საჯარო შესრულება
ტექნიკური საშუალებით

მომსახურებისთვის განკუთვნილი
ფართობის ოდენობა კვადრატულ
მეტრებში

ყოველთვიური განაკვეთი

არაუმეტეს 50-ისა

35.70 ლარი

51 დან 100 მდე

42.84 ლარი

101 დან 200 მდე

51.41 ლარი

201 დან 300 მდე

61.69 ლარი

301 დან 400 მდე

74.03 ლარი

401 დან 500 მდე

88.84 ლარი

501 დან 600 მდე

106.61 ლარი

601 დან 700 მდე

127.93 ლარი

701 დან 800 მდე

153.52 ლარი

801 დან 900 მდე

184.22 ლარი

901 დან 1 000 მდე

221.06 ლარი

1 000 ზე მეტი

+ 0.30 ლარი თითოეული კვადრატული
მეტრისთვის

•

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 2020 წლის 01 ოქტომბრიდან
განაკვეთები (ტარიფები)

მომიჯნავე უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის ესთეტიკურ
ცენტრებში, სამედიცინო კლინიკებში, საავადმყოფოებსა და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

დაანგარიშების მეთოდი
სარგებლობის სახე

ფონოგრამის საჯარო შესრულება
ტექნიკური საშუალებით

მომსახურებისთვის განკუთვნილი
ფართობის ოდენობა კვადრატულ
მეტრებში

ყოველთვიური განაკვეთი

არაუმეტეს 50-ისა

17.85 ლარი

51 დან 100 მდე

21.42 ლარი

101 დან 200 მდე

25.71 ლარი

201 დან 300 მდე

30.85 ლარი

301 დან 400 მდე

37.02 ლარი

401 დან 500 მდე

44.42 ლარი

501 დან 600 მდე

53.31 ლარი

601 დან 700 მდე

63.97 ლარი

701 დან 800 მდე

76.76 ლარი

801 დან 900 მდე
901 დან 1 000 მდე
1 000 ზე მეტი

92.11 ლარი
110.53 ლარი
+ 0.15 ლარი თითოეული კვადრატული
მეტრისთვის

•

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

