ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА
АВАНСОВО ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
ОТ:
Имена/Наименование
ЕГН/ЕИК
Адрес/Седалище
Вид

/вярното се подчертава/

ФЛ
/индивидуален

носител на права/

Група
/колективен носител на
изпълнителски права/

ЕТ

ЮЛ
/Търговско дружество;
ДЗЗД/

Чуждестранен
субект /юридическо
лице/

Представител – Имена

Адрес:

ДО:
Управителния съвет на ПРОФОН
София, 1463, ул. “Цар Асен ” № 77, тел. 02/ 981 45 41; 02/ 866 01 04; E-mail: office@prophon.org

Уважаеми Дами и Господа,
Моля, на основание и съгласно чл. 12 от Правилника за разпределение на ПРОФОН, да ми бъдат изплатени
авансово възнаграждения от сумата, подлежаща на изплащане от ПРОФОН към носители на права за 2020 година
Желая да получа авансово възнаграждение за:
изпълнителски / продуцентски сродни права /едното или двете се подчертават/
в размер на
%(
на сто) /не повече от 50% (петдесет на сто)/
от сумата, получена чрез умножаване на индивидуалния коефициент съгласно член 12.4. от Правилника за
разпределение на ПРОФОН по сумата на всички възнаграждения, подлежащи на разпределение от сдружението,
които реално са постъпили по сметка на ПРОФОН до 01 декември на 2020 г.
С настоящото заявявам, че съм запознат с Правилника за разпределение на ПРОФОН, в това число
правилата за авансово изплащане на възнаграждения от сдружението.
Декларирам, че като носител на сродни права, съм участвал/а в последните три разпределения, приключени
от страна на ПРОФОН към датата на настоящото заявление.
С настоящото безусловно се задължавам да възстановя всички авансово получени от мен суми в срок от
един месец от датата на получаване на уведомление за това от страна на ПРОФОН, при възникване на някоя от
следните хипотези:
- в случай, че след окончателно приключване на текущото разпределение бъде установено, че
представляваното от мен дружество не следва да получи възнаграждения от ПРОФОН от съответното
разпределение;
или
- в случай, че размерът на авансово изплатените на представляваното от мен дружество възнаграждения
надхвърля дължимия от ПРОФОН размер на възнагражденията от съответното разпределение.
Заявявам, че съм запознат, че при неизпълнение на това задължение дължа законната лихва за забава
върху невъзстановената сума.
Дата:
…………….2021 г.

ПРАВОНОСИТЕЛ: ………………………………………………………………
..………………………………………………………...........
(имена, подпис, печат)

