
დამტკიცებულია 
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ 

 

ძალაშია 2021 წლის 14 სექტემბრიდან 

 

განაკვეთები (ტარიფები) 

საავტორო უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების საჯარო შესრულებისათვის სავაჭრო დაწესებულებებში, 

ბაზრობებზე, სავაჭრო კომპლექსებში და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში 

 

 

 მომსახურებისთვის განკუთვნილი ფართობი ამ განაკვეთების მიზნებისათვის წარმოადგენს ტერიტორიას, 

რომელზეც ხორციელდება მომსახურების უშუალო მიწოდება 

 განაკვეთების ოდენობა არ არის დამოკიდებული ნაწარმოებების ჟღერადობის ხანგრძლივობასა და გამოყენების 

რაოდენობაზე 

 განაკვეთი დაწესებულების ავტოსადგომის, საწყობის, დამხმარე სათავსოს და მსგავსი ტიპის სივრცისთვის შეადგენს 

0.06 ლარი თითოეული კვადრატული მეტრისთვის 

 განაკვეთები თბილისის ფარგლებს გარეთ მოქმედი მოსარგებლეებისათვის მცირდება 20%-ით  

 განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 

 

გიგა კობალაძე 

გამგეობის თავმჯდომარე                                                                                                                                                                                                                  

სარგებლობის სახე 

განაკვეთის გამოანგარიშების 

მეთოდი 

ყოველთვიური განაკვეთი მომსახურებისთვის განკუთვნილი 

ფართობის ოდენობა კვადრატულ 

მეტრებში 

ნაწარმოებების საჯარო შესრულება 

ტექნიკური საშუალებით სავაჭრო 

დარბაზის და/ან ტერიტორიის 

ცენტრალიზირებულად 

გახმოვანებებისას 

0 დან 50 მდე 18.88 ლარი 

51 დან 100 მდე 28.32 ლარი 

101 დან 300 მდე 75.52 ლარი 

301 დან 500 მდე 103.84 ლარი 

501 დან 700 მდე 132.16 ლარი 

701 დან 900 მდე 151.04 ლარი 

901 დან 1 000 მდე 169.92 ლარი 

1 001 დან 1 200 მდე 188.80 ლარი 

1 201 დან 1 500 მდე 207.68 ლარი 

1 501 დან 1 800 მდე 226.56 ლარი 

1 801 დან 2 000 მდე 245.44 ლარი 

2 001 დან 3 000 მდე 264.32 ლარი 

3 001 დან 3 500 მდე 283.20 ლარი 

3 501 დან 4 000 მდე 307.20 ლარი 

4 001 დან 4 500 მდე 320.96 ლარი 

4 501 დან 5 000 მდე 339.84 ლარი 

5 000 ზე მეტი 
+ 0.30 ლარი თითოეული 

კვადრატული მეტრისთვის 

ნაწარმოებების საჯარო შესრულება 

მუსიკალური ყუთის (Juke Box) 

გამოყენებით 

ცხრილის შესაბამისად  
+15 ლარი თითოეული 

მუსიკალური ყუთისთვის 

ნაწარმოებების საჯარო შესრულება 

ტექნიკური საშუალებით სავაჭრო 

ფარდულში, ჯიხურში, სავაჭრო 

მაგიდის, სავაჭრო სტენდის 

მეშვეობით აუდიო-ვიდეო 

პროდუქციის აუდიო-ვიდეო-

აპარატურის, მუსიკალური 

საკრავების რეალიზაციისას, 

გაქირავებისა და/ან გაცვლისას 

არ არის დამოკიდებული ფართობის 

ოდენობაზე 

7.40 ლარი რეალიზაციის 

თითოეული პუნქტისთვის 

ნაწარმოებების საჯარო შესრულება 

ტექნიკური საშუალებით სექციებისა 

და განყოფილებების გახმოვანებისას 

არ არის დამოკიდებული ფართობის 

ოდენობაზე 

6.80 ლარი რეალიზაციის 

თითოეული პუნქტისთვის 


