Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupės atlikto tyrimo „Atlikėjų kūrybinės veiklos
rezultatų naudojimo teisinis reguliavimas ir socialinės garantijos“ išvados
Vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą “Atlikėjų kūrybinės veikos rezultatų naudojimo
teisinis reguliavimas ir socialinės garantijos” pagal sutartį Nr. MIP-39/2010 (paraiškos registracijos Nr.
MIP-10466) Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupė atliko Lietuvos atlikėjams suteikiamų
intelektinės nuosavybės teisių bei jų praktinio įgyvendinimo analizę, taip pat atlikėjams taikomos
socialinės apsaugos tyrimą. Atlikto tyrimo išvados ir rekomendacijos skelbiamos įgyvendinant
Visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2010 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. ĮV-260 (Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-290 redakcija).

Išvados:
1. Praktikoje sudarant sutartis su atlikėjais dažniausiai yra sutapatinamos skirtingos teisinės
kategorijos: pirma, nėra skiriamos atlikėjo ir autoriaus kategorijos, antra, nėra skiriama
atlikėjo veikla (paslaugos) nuo atlikėjo turtinių teisių į atlikimą perleidimo (suteikimo).
Dėl šios priežasties atlikėjų atžvilgiu yra neteisingai taikomos tiek intelektinės
nuosavybės, tiek mokesčių ir socialinio draudimo teisės normos.
2. Lietuvos įstatymai atlikėjų turtiniams interesams suteikia mažesnę teisinę apsaugą negu
autoriams. Kai kurių Europos valstybių atlikėjams taip pat suteikiama didesnė teisinė
apsauga. Nelygiavertė teisinė apsauga konstatuotina netgi skirtingų atlikėjų kategorijų,
ypač audiovizualinių kūrinių atlikėjų atžvilgiu.
3. Atlikėjams individualiai įgyvendinant įstatymo suteiktas turtines teises, nei išimtinis
teisių pobūdis, nei protekcionistinis su atlikėjais sudaromų sutarčių teisinis
reglamentavimas neužtikrina veiksmingos atlikėjų turtinių interesų apsaugos.
4. Atlikėjams, palyginti su autoriais, Lietuvoje tenka žymiai mažesnė dalis atlyginimo,
surenkamo per kolektyvinio administravimo sistemą. Reikšmingiausia ekonominiu
požiūriu kolektyvinio administravimo būdu įgyvendinama atlikėjų teisė yra teisė į
atlyginimą už fonogramų transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą. Kitos
kolektyvinio administravimo būdu įgyvendinamos teisės į atlyginimą - už atlikimo įrašų
nuomą ir už atlikimo įrašų atgaminimą asmeniniais tikslais – ekonominiu požiūriu
atlikėjams neteikia adekvačios naudos.
5. Gyventojų pajamų mokestį ir socialinį draudimą reglamentuojančiuose teisės aktuose
nustatytos iš esmės tos pačios galimos atlikėjo pozicijos: pirma, atlikėjas, dirbantis pagal
darbo sutartį, antra, atlikėjas, kuris verčiasi individualia veikla, trečia, atlikėjas, kuris
pajamas iš atlikėjo veiklos gauna ne darbo sutarties pagrindu, tačiau kartu nėra nustatyta
tvarka įregistravęs individualios veiklos. Daugiausia praktinių problemų sukelia
nurodytai trečiajai kategorijai priklausantys atlikėjai, nes, viena vertus, jų pajamos
nepasižymi tokiu stabilumu, kaip dirbančių pagal darbo sutartį atlikėjų, kita vertus,
įstatymai jiems nenumato lengvatų, analogiškų individualią veiklą vykdantiems
atlikėjams.
6. Esamas atlikėjų pajamų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu reglamentavimas
suteikia pakankamai galimybių atlikėjams sumažinti jų atžvilgiu taikomą mokestinę
naštą.

7. Esamas atlikėjų socialinio draudimo teisinis reglamentavimas yra ydingas ir leidžia
nesunkiai išvengti socialinio ir sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, o kartu lemia ir
privalomojo socialinės ir sveikatos draudimo apsaugos praradimą.
Rekomendacijos:
Įvertinus tyrimo išvadas, rekomenduojama atlikėjų teisių apsaugą stiprinti įgyvendinant šias
priemones:
1. Atriboti susitarimus dėl atlikėjo asmeninio (gyvo) atlikimo ir teisių perleidimo (ar
suteikimo). Tuo tikslu siūloma:
- papildyti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (toliau ATGTĮ), įtvirtinant su atlikėju sudaromos intelektinių paslaugų sutarties kategoriją;
- stiprinti atlikėjų ir atlikimų naudotojų teisinį švietimą.
2. Sudaryti sąlygas atlikėjams gauti didesnę naudą iš intelektinės nuosavybės teisių
įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant audiovizualinių kūrinių atlikėjų teisių
apsaugai. Tuo tikslu siūloma atitinkamai pakeisti ir papildyti ATGTĮ:
‐ nustatyti atlikėjams, perdavusiems teises į atlikimą (įskaitant teisę padaryti atlikimo
įrašą viešai prieinamą), naujas neatšaukiamas teises į atlyginimą;
‐ nustatyti teisę į atlyginimą audiovizualinio kūrinio atlikėjui – už audiovizualinio
kūrinio transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą;
‐ patikslinti komerciniais tikslais išleistos fonogramos sąvoką;
‐ išplėsti sąrašą tuščių analoginių ir skaitmeninių garso ir audiovizualinių laikmenų,
nuo kurių pardavimo kainos skaičiuojamas kompensacinis atlyginimas už atgaminimą
asmeniniais tikslais, ir papildyti šį sąrašą atgaminimo įranga;
‐ panaikinti atlikėjo turtinių teisių perėjimo darbdaviui prezumpciją.
3. Stiprinti atlikėjų teisių kolektyvinį administravimą. Tuo tikslu siūloma pakeisti ir
papildyti ATGTĮ:
‐ išplėsti nuostatų, reglamentuojančių kolektyvinį teisių administravimą kabelinio
retransliavimo srityje, taikymą ir kitoms viešo paskelbimo sritims;
‐ nustatyti privalomą kolektyvinį teisių administravimą atlikėjų teisei padaryti atlikimo
įrašą viešai prieinamą, teisei transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti
audiovizualinio atlikimo įrašą.
4. Šviesti atlikėjus mokesčių ir socialinio draudimo teisinio reglamentavimo ir
įgyvendinimo galimybių klausimais, pateikiant informaciją atlikėjams priimtina
forma.
5. Pagerinti savarankišką atlikėjo veiklą vykdančių atlikėjų padėtį. Tuo tikslu siūloma
pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio bei Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymus:
‐ nustatyti vienodą 5 procentų dydžio gyventojų pajamų mokesčio tarifą ne tik
atlikėjams, kurie verčiasi individualia veikla, bet ir atlikėjams, kurie gauna pajamas iš
neregistruotos savarankiškos atlikėjo veiklos;
‐ suvienodinti šiuo metu Valstybinio socialinio draudimo įstatyme įtvirtintą skirtingą
asmenų, gaunančių pajamas iš atlikėjo veiklos, ir gaunančių pajamas pagal autorines
sutartis, padėtį;

‐

nustatyti, kad privalomojo socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos ir nuo atlikėjų
pajamų iš licencinių sutarčių.

