Bratislava, 2. 1.2019
Vážený výrobca,
dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s pripravovaným vyúčtovaním odmien výrobcom, ktoré Vám prináležia za
použitie vašich záznamov počas roku 2018 a ktoré budú vyplácané v zmysle platného Vyúčtovacieho poriadku schválenom na
poslednom Valnom zhromaždení.
Základom pre výpočet podielu z neidentifikovateľných príjmov bude aj:
a) Tržby dosiahnuté z predaja nosičov, ku ktorým máte práva výrobcu (ďalej ako NVP) v kalendárnom roku 2018
b) príjmy dosiahnuté z predaja a sprístupňovania záznamov v digitálnom prostredí v roku 2018.
V zmysle §81 ods. b) Autorského zákona je Slovgram povinný prevziať zastúpenie nositeľa práv, ak o to požiada
a preukáže svoj nárok.
Svoj nárok podľa písmena a) preukážete predložením1 Hlásenia o dosiahnutých tržbách z predaja NVP v štruktúre:
názov titulu, počet predaných kusov (so zápočtom vrátených ks), dosiahnutá tržba z predaja každého titulu NVP
a sumár všetkých tržieb za všetky tituly NVP. Ku Hláseniu priložíte doklad podľa svojej kategórie:
Kategória A – subjekty účtujúce v systéme podvojného účtovníctva – analytická evidencia konkrétneho účtu
účtovnej triedy 60x , na ktorom sa vedú tržby za predaj vyrobených NVP
Kategória B – subjekty účtujúce v systéme jednoduchého účtovníctva – výstup z peňažného denníka o príjmoch
dosiahnutých predajom vyrobených nosičov, ku ktorým máte práva výrobcu
Kategória C – subjekty ktoré nemajú povinnosť viesť účtovnú evidenciu – preukazujú dosiahnuté tržby za NVP
doložením prijatých platieb – výpis z bankového účtu, príjmový pokladničný doklad.
Tržbami sa u platiteľov dane z pridanej hodnoty rozumie objem dosiahnutých výnosov bez DPH. Absencia ktoréhokoľvek
z vyššie špecifikovaných údajov spôsobí, že takto predložené podklady nebudú akceptované a teda akoby ani neboli
predložené. Uvádzanie katalógového čísla SOZA/LITA nie je povinne uvádzaným parametrom, ale môžete ho uviesť. Hlásenie
je možné podať aj v elektronickej podobe ako dokumenty formátu .xls, .csv, .dbf, a pod.
Nárok podľa písmena b) preukážete predložením výstupov z účtovnej evidencie, ktorá obsahuje súhrn realizovaných
predajov a sprístupňovaní záznamov (napr. hlavná kniha analytickej evidencie podporená kópiami faktúr, prípadne výstupmi
od dodávateľov realizujúcich sprístupňovanie Vašich záznamov)
V prípade, že ste nám doposiaľ nepredložili nahlášky záznamov, ku ktorým máte výrobcovské práva (P),
žiadame Vás, aby ste tak urobili. Bez predložených nahlášok Vám nebudeme môcť vyplatiť žiadne odmeny z
vysielania. Súčasťou nahlášky vydaného nosiča je minimálne fotokópia inlay karty a bookletu.
Požadované údaje žiadame predložiť najneskôr do 28. februára 2019. V prípade nedodania výkazov o predaji
v plnom znení ako je uvedené vyššie v termíne, bude výrobcovi znížená vypočítaná odmena o 25 % v zmysle Vyúčtovacieho
poriadku.
S pozdravom
Natália Škvareninová v. r.
riaditeľka
vybavuje: Mária Konrád
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Výrobca je povinný na požiadanie Slovgramu predložiť originály dokumentov, ktoré výrobca vedie v súlade s platnou legislatívou–
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