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► Вашите авторски възнаграждения 
и често задавани въпроси 

► Подпомагане чрез Социалния 
фонд на Музикаутор
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ИЗПЛАЩАНЕ НА АВТОРСКИ 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Изплащането на авторски възнаграждения става

през цялата година

Как да получите авторските си възнаграждения?

► от касата в офиса на сдружението, но имайте 

предвид, че в брой се изплащат суми до 10 000 лв.

► по банков път след предоставянето на лична

банкова сметка на физическото лице:
• Българска и валутна

• В България и извън нея



• Данък общ доход – 10% - удържа се от 

януари до септември служебно

• За авторските и лицензионни

възнаграждения се прилага облекчение в 

размер на 40% - дължи се данък само 

върху 60% от сумата, която получавате!

• От октомври до декември не се удържа 

данък – получателят на доходите трябва

изрично и писмено да поиска да му бъде

удържан от Музикаутор.
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УДЪРЖАНЕ НА ДАНЪК
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УДЪРЖАНЕ НА ДАНЪК

• Ако пребивавате в друга държава, се прилагат

Спогодбите за избягване на двойно данъчно

облагане – представете документ, от съответния

данъчен орган в тази държава

• На автори или наследници, които имат издадено и 

валидно ТЕЛК решение, също не се удържа 

задължителния ДОД.

Вече не е необходимо да търсите служебна бележка от 

Музикаутор за авторските си възнаграждения. Музикаутор

изпраща тази информация в НАП и тя се генерира автоматично в 

данъчната Ви декларация. Въпреки това винаги можете да 

получите служебна бележка от нас, ако желаете.



Подпомагаме авторите или техните наследници с 

парични средства при определени условия. 

Социалният фонд се финансира с отчисления от:
• приходите на Музикаутор от БНР и БНТ, обществените и 

търговски, ефирни и кабелни радио- и телевизионни 

организации;

• постъпленията от компенсационните възнаграждения по чл.26 

от ЗАПСП (от празни звуко- и видеоносители, възпроизвеждане 

по репрографски начин);

• постъпления от препредаване по електронна съобщителна 

мрежа;

• суми, генерирани за неидентифицирани автори и произведения;

• приходите за публично изпълнение на музика по време на 

концерти.
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СОЦИАЛЕН ФОНД НА 
МУЗИКАУТОР
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КАК
СОЦИАЛНИЯТ ФОНД 
ПОДПОМАГА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА МУЗИКАУТОР?



Ежегодно се отпускат средства на автори – членове на 

Музикаутор, навършили 63 години, които отговарят

на следните условия:

► най-малко 10 (десет) години непрекъснато членство 

в сдружението, с изцяло заплатен членски внос;

► най-малко 1000 (хиляда) лева, получени като

авторски възнаграждения за периода на членството.
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ПОДПОМАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 
НАД 63 ГОДИНИ
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ПОДКРЕПА ЗА ЮБИЛЕИ

При навършване на 50, 60, 70, 80, 90 и т.н. се отпускат

средства в размер на 400 лева на автори – членове на 

Музикаутор.

Какви са изискванията?

►Минимално членство в Музикаутор – 5 години;

► Редовно платен членски внос за последните 5 години, 

плащането трябва да е правено текущо, а не наведнъж преди

кандидатстването;

► Да няма оттеглен поне един начин на ползване на права от 

репертоара на дружеството;

► До 60-годишна възраст – минимум 5 години, в които е взимал 

най-малко една минимална работна заплата.

Средствата за юбилей се отпускат служебно.
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ПОДКРЕПА В НАЙ-ТЕЖКИТЕ
МОМЕНТИ

• трайна инвалидност

• извънредни ситуации

• погребение

Как да получите помощ?

►Молба/заявление свободен текст до 

Управителния съвет за отпускане на средствата, 

придружена със съответните документи. До един 

месец след подаване на молбата се взима решение 

и се отпуска помощта.  



ACCOUNTING@MUSICAUTOR.ORG

HTTPS://WWW.MUSICAUTOR.ORG/BG 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО

Даниела Николаева
Счетоводство на Музикаутор


