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& ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Γ/ΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15η) 

ΣΜΗΜΑ Β΄ 
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Ταρ. Γ/λζε      :  Καξ. Σεξβίαο 10             
Ταρ. Κωδ.       :  101 84 ΑΘΗΝΑ                                 
Πιεξνθνξίεο   :  Γεκ. Σηαζάο – Α. Μαιηάγθα 
Τειέθωλν       :  210-3610065   

 

 

ΘEMA: «Χπόνορ έκδοζηρ θοπολογικών ζηοισείων για ηην είζππαξη δικαιωμάηων 

πνεςμαηικήρ ιδιοκηηζίαρ από ηοςρ οπγανιζμούρ ζςλλογικήρ διασείπιζηρ»  

 

 

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξωηήκαηα, ζρεηηθά κε ην πξναλαθεξόκελν 

ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα εμήο: 

 

1. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2121/1993 (ΦΔΚ 25 Α΄) νξίδεηαη, 

κεηαμύ άιιωλ, όηη, εάλ γηα ηελ ειεύζεξε αλαπαξαγωγή ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηερληθά κέζα, όπωο ζπζθεπέο εγγξαθήο ήρνπ ή εηθόλαο ή ήρνπ θαη εηθόλαο, καγλεηηθέο 

ηαηλίεο ή άιινη πιηθνί θνξείο πξόζθνξνη γηα ηελ αλαπαξαγωγή ήρνπ ή εηθόλαο ή ήρνπ θαη 

εηθόλαο, θωηνηππηθά κεραλήκαηα, ραξηί θαηάιιειν γηα θωηνηππίεο ή ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, νθείιεηαη εύινγε ακνηβή ζην δεκηνπξγό ηνπ έξγνπ θαη ζε δηθαηνύρνπο 

ζπγγεληθώλ δηθαηωκάηωλ. 

H ακνηβή νξίδεηαη ζε 6% ηεο αμίαο ηωλ ζπζθεπώλ εγγξαθήο ήρνπ ή εηθόλαο ή ήρνπ 

θαη εηθόλαο θαη ηωλ καγλεηηθώλ ηαηληώλ ή άιιωλ πιηθώλ θνξέωλ, 4% ηεο αμίαο ηωλ 

θωηνηππηθώλ ζπζθεπώλ θαη ηνπ ραξηηνύ θαηάιιεινπ γηα θωηνηππίεο θαη 2% ηεο αμίαο ηωλ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Σε θάζε πεξίπηωζε, ν ππνινγηζκόο γίλεηαη θαηά ηελ 

εηζαγωγή ή ηε δηάζεζε από ην εξγνζηάζην ή ηε ρνλδξηθή ή ιηαληθή πώιεζε. 

H ακνηβή θαηαβάιιεηαη από ηνπο παξαγωγνύο ή ηνπο εηζαγωγείο ή ηνπο εκπόξνπο 

ηωλ αληηθεηκέλωλ απηώλ θαη ζεκεηώλεηαη ζην ηηκνιόγην, ειζππάηηεηαι δε από 
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οπγανιζμούρ ζςλλογικήρ διασείπιζηρ, πνπ θαιύπηνπλ ελ όιω ή ελ κέξεη ηελ 

ελδηαθεξόκελε θαηεγνξία δηθαηνύρωλ, νη νπνίνη θαη επηιέγνπλ ηνλ νθεηιέηε. 

 

2. Η ρξήζε ή ε παξαρώξεζε ρξήζεο δηθαηωκάηωλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

ζεωξείηαη παξνρή ππεξεζίαο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζίαο κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.Σ.. 

 

3. Με ηελ Δ. 2117/20/ΠΟΛ. 57/25.4.1978 εγθύθιην θαη ην 1068242/473/0015/ 

16.7.1999 έγγξαθό καο, πξνο ηελ Έλωζε Μνπζηθνζπλζεηώλ Σηηρνπξγώλ Διιάδνο, έγηλε 

δεθηό όηη, ε ελ ιόγω έλωζε: 

α) Γηα ηα εηζπξαηηόκελα ζπλζεηηθά δηθαηώκαηα γηα ινγαξηαζκό ηωλ κειώλ ηεο ζα 

εθδίδεη ζεωξεκέλεο δηπιόηππεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ, ζηηο νπνίεο κεηαμύ 

άιιωλ ζα αλαγξάθεη δηαθεθξηκέλα θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζπλζέηε θαη ην 

εηζπξαηηόκελν πνζό γηα ινγαξηαζκό ηνπ. 

β) Γηα ηελ ακνηβή πνπ δηθαηνύηαη γηα ηελ εξγαζία απηή ζα εθδίδεη ηηκνιόγην παξνρήο 

ππεξεζηώλ θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Κ.Φ.Σ. (λπλ άξζξν 12 ηνπ 

Κ.Β.Σ.). 

γ) Γηα ηα απνδηδόκελα ζηνπο ζπλζέηεο πνζά ζα εθδίδνληαη από απηνύο νη ππό ηεο 

παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ αλωηέξω Κώδηθα (λπλ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Κ.Β.Σ.) πξνβιεπόκελεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 

4. Με ηελ 1017841/10161/B0012/ΠOΛ. 1156/8.6.2001 εγθύθιην δηεπθξηλίζηεθε όηη, ε 

αλωηέξω νξηδόκελε ακνηβή θαηαβάιιεηαη γηα ηε ρξήζε ή παξαρώξεζε ρξήζεο ηωλ 

δηθαηωκάηωλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηωλ δεκηνπξγώλ θαη επνκέλωο, γηα ηελ έθπηωζή ηεο 

από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηωλ παξαγωγώλ, εηζαγωγέωλ θ.ιπ. ζα έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο η΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994, δειαδή 

εθπίπηεη θαηά ην ρξόλν ηεο θαηαβνιήο ηεο πιελ όκωο γηα ηελ έθπηωζε αξθεί θαη ε 

πίζηωζή ηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνύ ηεο ρξήζεο ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη. 

 

5. Καη’ αλάινγε εθαξκνγή ηωλ αλωηέξω, νη νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο, γηα 

ηελ είζπξαμε πλεπκαηηθώλ δηθαηωκάηωλ γηα ινγαξηαζκό ηωλ κειώλ ηνπο, κπνξεί λα 

εθδίδνπλ ηηκνιόγην παξνρήο ππεξεζίαο πξνο ηνπο παξαγωγνύο ή ηνπο εηζαγωγείο ή ηνπο 

εκπόξνπο ηωλ αληηθεηκέλωλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο. 
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Τν ηηκνιόγην απηό εθδίδεηαη στο χπόνο τηρ είσππαξηρ ή τηρ πίστωσηρ τηρ 

αμοιβήρ θαη αλεμάξηεηα, αλ ε ακνηβή απηή αθνξά ρξήζε ή παξαρώξεζε ρξήζεο 

δηθαηωκάηωλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πξνεγνύκελωλ δηαρεηξηζηηθώλ πεξηόδωλ από ηε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηεο είζπξαμεο, δηόηη ηόηε ζεωξείηαη εθθαζαξηζκέλε ε απαίηεζε 

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/1993 (ΦΔΚ 25 Α΄). 

 

 

 Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Ο Γενικόρ Δ/ηηρ Φοπολογίαρ 

 Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ Δημήηπηρ ηαμαηόποςλορ 

 
 

 


