Nuo 2012-03-01 įsigaliojo Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
pakeitimai
Gerbiamieji,
Informuojame, jog nuo 2012 m. kovo 1 d. įsigaliojo Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimai, kuriais
remiantis papildomai apmokestinamos visos šalyje parduodamos skaitmeninės atminties laikmenos ir jas
turintys įrenginiai – daugiafunkciniai įrenginiai, telefonai, televizorių priedėliai, muzikos grotuvai ir kita įranga.
Skaitykite daugiau.
Remiantis priimtais įstatymo pakeitimais nuo kovo 1 d. uţ reprografijos įrenginius išrašytose sąskaitose
faktūrose bus papildomai apskaičiuota ir išskirta atskiroje eilutėje kompensacinio atlyginimo suma, kurią tam
tikrais, įstatyme numatytais atvejais, bus galima susigrąţinti.
Ištrauka iš įstatymo:
Įstatymas papildytas 201 straipsniu nuo 2012-03-01:
201 straipsnis. Kūrinio atgaminimas asmeniniais tikslais reprografijos būdu
,,4. Kompensacinis atlyginimas turi būti mokamas uţ ... šio Įstatymo 2 priede numatytus pirmą kartą Lietuvos
Respublikoje parduodamus civilinėje apyvartoje esančius, pagamintus Lietuvos Respublikoje ar į jos teritoriją
įveţtus atgaminti asmeniniam naudojimui skirtus reprografijos įrenginius. Kompensacinį atlyginimą privalo
mokėti asmenys, parduodantys reprografijos įrenginius (toliau šiame straipsnyje – kompensacinio atlyginimo
mokėtojai) Lietuvos Respublikoje.
,,10. Apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas paslaugos suteikimas ar įrangos pardavimas, numatytas šio
straipsnio 4 dalyje, kompensacinio atlyginimo suma turi būti apskaičiuota, išskirta ir nurodyta atskira
eilute, o išrašant sąskaitas jų pastabose nurodoma, kad paslaugas gavęs ar įrangą įsigijęs asmuo turi
teisę susigrąžinti kompensacinį atlyginimą šio straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais.“
Visą įstatymą rasite čia.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengė šio įstatymo įgyvendinimo teisės aktą - KOMPENSACINIO
ATLYGINIMO UŢ KŪRINIŲ ATGAMINIMĄ ASMENINIAIS TIKSLAIS REPROGRAFIJOS BŪDU SURINKIMO,
PASKIRSTYMO, MOKĖJIMO IR SUSIGRĄŢINIMO TVARKOS APRAŠĄ, kurį rasite čia.
SVARBU:
Kompensacinį atlyginimą, paskaičiuotą ir sumokėtą nuo reprografijos įrenginių pardavimo kainos, gali
susigrąţinti asmenys, kurie reprografijos įrenginius įsigijo profesionalioms reikmėms, neįgalių ţmonių reikmėms
arba išveţė iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Profesionalių reikmių sąrašas numatytas Aprašo 5 priede.
Dėl kompensacinio atlyginimo susigrąţinimo kreiptis į atsakingą asociaciją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo
tos dienos, kai reprografijos įrenginiai buvo įsigyti.
Prašymo susigrąţinti formą rasite čia.
Vizualinių menų, kūrinių panaudos ir reprografinio atgaminimo skyrius
Vedėja

Gabrielė Naprušienė

gabriele@latga.lt
T:(85)2651357, M: 8-615-15174
F:(85)2651377

Specialistė

Jurga Braţiūnienė

jurga@latga.lt
T: (8 5) 2651357

