Τέλη Κινηματογραφικών Παραστάσεων
ΚΎΠΡΟΣ
(Τέλη ‘Γ’)
Ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ
Αυτά τα τέλη ισχύουν για την εκτέλεση/ερμηνεία μουσικής πνευματικών δικαιωμάτων του
ρεπερτορίου της PRS for Music κατά τη διάρκεια, ή σε σχέση με, την προβολή κινηματογραφικών
ταινιών, σε κινηματογράφους ή σε άλλους χώρους όπου η εμπορική προβολή ταινιών
πραγματοποιείται τακτικά τουλάχιστον τρεις ημέρες τη εβδομάδα για περίοδο τουλάχιστον
τεσσάρων μηνών κατά τη διάρκεια του έτους. Οι άδειες που εκδίδονται βάσει αυτού του τέλους
καλύπτουν τις ακόλουθες κατηγορίες δημόσιων εκτελέσεων του ρεπερτορίου της PRS for Music:
1.1 Συμπληρωματικά με την προβολή των ταινιών, περιλαμβανομένων των διαφημίσεων μέσω
ταινιών, είτε το ρεπερτόριο εκτελείται μέσω τραγουδιού μιας ταινίας είτε με άλλο τρόπο;
1.2 Ερμηνείες/εκτελέσεις με διάλειμμα, για σκοπούς εκτέλεσης εντός και εκτός;
1.3 Εκτελέσεις/Ερμηνείες μουσικής σε φουαγιέ κινηματογράφου και σε όλους τους άλλους
χώρους υπό τον έλεγχο του αδειούχου, αλλά μόνο ως αναμετάδοση μουσικής που εκτελείται
σε μία από τις αίθουσες θεαμάτων ή μουσικής που περιλαμβάνεται σε προσεχείς προβολές,
υπό την προϋπόθεση ότι το φουαγιέ ή άλλος χώρος δεν έχει διαθέσιμες θέσεις που
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς

καφετέριας ή άλλως πως για την κατανάλωση

αναψυκτικών;

1.4 Εκτελέσεις/Ερμηνείες υπό τη μορφή όχι περισσότερο των τριών διαφόρων ειδών αναψυχής
που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, κατά ή μετά από κάθε παράσταση ή το πλήρες
πρόγραμμα ταινίας.

2. ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

2.1 Το ετήσιο δικαίωμα που πληρώνεται από τον αδειούχο
με βάσει αυτό το δικαίωμα είναι ...

1% των πραγματικών εισπράξεων του αδειούχου

2.2 Το ΕΛΑΧΙΣΤΟ ετήσιο δικαίωμα για κάθε αδειούχο είναι ...
3.

€241.65

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
3.1 Το αργότερο πριν την τελευταία ημέρα του μήνα ανανέωσης για κάθε έτος άδειας, ο κάτοχος
άδειας με βάσει αυτό το τέλος θα παρέχει μία δήλωση στη PRS for Music, πιστοποιημένη από
εγκεκριμένο Λογιστή/ διορισμένο ως Ελεγκτή δημόσιας εταιρείας ή που έχει εγκριθεί από την PRS
for Music και παρουσιάζει τις Πραγματικές εισπράξεις για το προηγούμενο έτος άδειας.
3.2 Εάν ο κάτοχος της άδειας δεν συμμορφώνεται με τον όρο αυτό, η PRS for Music θα
αξιολογήσει το δικαίωμα για το επόμενο έτος άδειας όσον αφορά την ικανότητα κράτησης
χρημάτων.

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
4.1 Οι αιτητές για άδεια με βάσει αυτό το τέλος πρέπει να παρέχουν στη PRS for Music,
πληροφορίες σε κατάλληλο έντυπο όπου κρίνεται εύλογα αναγκαίο ώστε η PRS for Music να
μπορεί να αποφασίσει εάν το δικαίωμα ισχύει. Η PRS for Music δεν αρνείται χωρίς εύλογη αιτία
τη χορήγηση άδειας στον αιτητή που αιτείται άδεια για τη δημόσια εκτέλεση του ρεπερτορίου της
PRS for Music που έχει δοθεί κατά τη διάρκεια ή σε σχέση με την προβολή ταινιών και που
εμπίπτει σε αυτό το τέλος.
4.2 Η PRS for Music δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει άδεια ή άδεια με βάσει αυτό το τέλος για
οποιεσδήποτε εκτελέσεις/ερμηνείες, εκτός εάν έχει υποβληθεί εκ των προτέρων αίτηση για την
εκτέλεση/ερμηνεία.

5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
5.1 Αυτό το τέλος δεν ισχύει για εκτελέσεις/ερμηνείες του ρεπερτορίου της PRS for Music, εκτός
αυτών που αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 1 του παρόντος, και κάθε άδεια που χορηγείται από
την PRS for Music για το τέλος είναι υπό την προϋπόθεση ότι ο αδειούχος θα ενημερώνει την PRS
for Music για όλες της εκδηλώσεις ψυχαγωγίας ή μουσικής που διεξάγονται σε χώρους αδειούχους
με βάσει αυτό το τέλος και θα πληρώνουν όλα τα δικαιώματα που οφείλονται ως εκ τούτου
σύμφωνα με το κατάλληλο τέλος.
5.2 Ειδικότερα, και άνευ βλάβης της προηγούμενης υπο-παραγράφου, αυτό το τέλος δεν ισχύει για
εκτελέσεις/ερμηνείες του ρεπερτορίου της PRS for Music που εκτελούνται κατά τη διάρκεια ή σε
σχέση με ψυχαγωγία για την οποία δεν υπάρχει τιμή εισόδου είτε σε μετρητά ή σε χρηματική αξίας,
εκτός από τη ψυχαγωγία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των πραγματικών εισπράξεων
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.
6. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Κάθε αδειούχος με βάσει το τέλος αυτό της PRS for Music θα πληρώνει στην PRS for Music
επιπρόσθετα από το δικαίωμα που οφείλεται, ποσό για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που
υπολογίζεται στο σχετικό ποσοστό επί του πληρωτέου δικαιώματος.
7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
Η PRS for Music επιφυλάττει το δικαίωμα, χωρίς ειδοποίηση, να αυξήσει από καιρού εις καιρό τα
χρηματικά ποσοστά αυτού του τέλους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι συγκροτημένες αυξήσεις
δεν θα υπερβαίνουν τις σύγχρονες αυξήσεις του επίσημου Δείκτη Τιμών Λιανικής.(Index Retail
Prices)
8. ΟΡΙΣΜΟΙ

Λογιστική περίοδος σημαίνει συνήθως τη περίοδο που ακολουθεί την τελευταία Πέμπτη σε κάθε
σχετικό ημερολογιακό έτος και λήγει την τελευταία Πέμπτη του επόμενου ημερολογιακού έτους.
Πραγματικές εισπράξεις σημαίνουν όλες οι εισπράξεις εισόδου από το ταμείο εισόδου (box
office) που εισπράττονται από τον Αδειούχο κατά τη διάρκεια της Λογιστικής περιόδου
(εξαιρουμένου οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και
οποιωνδήποτε άλλων πληρωμών που επιβάλλονται βάσει του Νόμου επί των πραγματικών

εσόδων) σε σχέση με οποιαδήποτε προβολή ταινιών όπου το τέλος αυτό ισχύει και, όπου η είσοδος
είναι με βάση διαφήμιση ή διαφημιστικές μάρκες ή κουπόνια αντί για μετρητά ή που πληρώνονται
με άλλο τρόπο σε αξία χρήματος, το ποσό που θα πληρωνόταν εάν χρεώνονταν κανονικές τιμές.
Ταινία σημαίνει η προβολή με οποιοδήποτε μέσο από το οποίο μπορεί να παραχθεί μια κινητή
εικόνα με οποιονδήποτε τρόπο.
Αδειούχος σημαίνει η εταιρεία ή τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται άδεια από τη PRS for Music.
Ικανότητα κράτησης χρημάτων σημαίνει σε σχέση με κάθε ψυχαγωγία, το άθροισμα των ποσών
που χρεώνονται για την είσοδο για κάθε θέση στους χώρους όπου πραγματοποιείται η ψυχαγωγία,
μείον ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ή οποιοσδήποτε άλλος κυβερνητικός φόρος ή επιβολή
παρόμοιας φύσης για το χρονικό διάστημα που ισχύει.
Το ρεπερτόριο της PRS for Music σημαίνει όλα τα μουσικά έργα (περιλαμβανομένων
οποιωνδήποτε σχετικών λέξεων), το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης το οποίο ελέγχεται από τη PRS
for Music ή οποιοδήποτε άλλo οργανισμό σε άλλες χώρες με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η PRS
for Music.

