Затверджено Загальними Зборами ГС АВМ
на засіданні від 19 січня 2017 року

Загальні правила використання сум, які не можуть бути розподілені або виплачені.
1. Не виплачена з якої-небудь причини винагороду зараховується на рахунок "незатребуваних коштів".
2. Якщо Спілка отримує документи, які дозволяють провести виплату винагороди, що залишалась
невиплаченою раніше, кошти переводяться на рахунок "винагорода до виплати" і виплачуються
правовласникам в найближчий встановлений для виплат період.
3. Якщо протягом трьох років винагороду не було затребувано правовласником і вона не стала предметом
судового спору, то по закінченню цього терміну, вся сума такої винагороди підлягає використанню згідно
з нормами законодавства України.
Загальні правила інвестування кошів Спілки та доходів, отриманих від такого інвестування.
1. Отримані Спілкою кошти можуть інвестуватися тільки в депозити одного або декількох з п'яти найбільш
надійних банків України.
2. Список надійних банків визначається щорічно Радою Авторів і Видавців на підставі рейтингів
міжнародних агентств і офіційної інформації Нацбанку України.
3. Доходи, отримані від інвестування підлягають розподілу за правилами, встановленими Загальними
зборами Спілки.
4. Доходи, отримані від інвестування, можуть бути знову інвестовані з дотриманням встановлених цими
Правилами обмежень.
Загальні правила відрахувань з доходів від використання прав, якими управляє Спілка.
1. Спілка має право проводити з зібраної винагороди такі відрахування:
1.1. з винагороди, отриманої від інших організацій, які здійснюють в Україні ліцензування використання
музичних творів або збір винагороди - не більше 10% від отриманих сум,
1.2. з винагороди, отриманої від іноземних організацій по колективному управлінню правами – не
більше 10% від отриманих сум,
1.3. з винагороди, отриманої від користувачів за ліцензійними договорами, за угодами про виплату
винагороди або в силу судових або законодавчих актів - не більш 20% від отриманих сум,
1.4. з усіх інших джерел доходів - не більше 20% від отриманих сум.
2. Крім зазначених вище відрахувань, Спілка має право здійснювати й інші відрахування із зібраної
винагороди і інших джерел доходів, але не більше 15% від отриманих сум.
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