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NCB-tilitys maaliskuussa 2016
NCB-TILITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
NCB tilittää korvauksia asiakkailleen seuraavasti:
•
•
•
•

Maaliskuussa
Kesäkuussa
Syyskuussa
Joulukuussa

NCB:N PROVISIOT
Alueellisiin provisioihin ei ole tullut muutoksia
ONLINE-PALVELUT
Google PLAY – Vuoden 2015 kolmannen
vuosineljänneksen korvaukset puuttuvat
tilityksestä, koska Google ei ole maksanut
laskuaan ajoissa.
iTunes – tilitys ei sisällä korvauksia Suomesta,
koska iTunes on maksanut vain osan toisen
vuosineljänneksen laskustaan. NCB selvittää asiaa
iTunesin kanssa.
Microsoft Xbox – tilitys sisältää korvaukset ajalta
1.7.-30.9.2015.
Spotify – tilitys sisältää korvaukset ajalta 1.8. 30.11.2015.
YouTube – tilitys ei sisällä YouTube-korvauksia,
koska YouTube ei maksa korvauksia ennen kuin
kaikki järjestöt ja kustantajat ovat vahvistaneet
oikeutensa korvauksiin.
WARNER MUSICIN ÄÄNITEKORVAUKSET
NCB-tilityksistä kesä- ja joulukuussa 2015 puuttuneet korvaukset levy-yhtiö Warner Musicin Pohjoismaiden äänitemyynnistä maksetaan maaliskuun 2016 NCB-tilityksen lisäksi.
Maksettava summa perustuu alustaviin tilitysajoihin ja siihen liittyvät tilityslistat tulevat verkkopal-
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veluun kesäkuussa 2016, kun lopullinen tilitysajo
on tehty.
Warner Musicin äänitemyynneistä maksettavien
korvausten erittely ei löydy vielä maaliskuun tilityserittelystä.
NCB-KORVAUKSISTA VÄHENNETTÄVÄT
KANSALLISET VEROT
Baltian maista kerätyistä korvauksista vähennetään kussakin maassa kansallinen vero: Virossa 15
prosenttia ja Latviassa sekä Liettuassa 10 prosenttia.
NCB:n Norjasta laskuttamista tallennuskorvauksista maksetaan Norjan lainsäädännön mukaisesti 2
prosenttia Norjan Säveltäjäsäätiölle.
Kaikki NCB:n alueen (Pohjoismaat ja Baltia) tekijänoikeusjärjestöt vähentävät online-alueen esityskorvauksista ns. kansalliset varat, joilla edistetään kunkin maan musiikkikulttuuria.
Kansallisia varoja vähennetään Suomessa
kaikilta online-alueilta 7,7 prosenttia. Vähennykset
eivät näy tilityslistassasi.
Online-alueen mekanisointikorvauksesta (NCB:n
osuus laskutuksesta) ei tehdä kansallisten varojen
vähennystä.
ULKOMAISET ÄÄNITEJULKAISUT
Kun tiedät musiikkiasi julkaistun tai julkaistavan
ulkomailla, tee meille välittömästi valvontapyyntö,
niin otamme yhteyden kyseisen maan sisarjärjestöömme korvausten saannin varmistamiseksi. Jos
mahdollista, tee valvontapyyntö englanniksi.
Lähetä valvontapyyntö osoitteeseen huomautukset@teosto.fi
Ilmoita valvontapyynnössä seuraavat tiedot:

2/2

• tuotannon nimi (production title)
• kyseisen tuotannon sisältämät teoksesi (works)
• julkaisijan nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero (released by)
• julkaisuajankohta (release date), julkaisumaa ja
äänitteen kataloginumero.
Jos musiikkiasi on tulossa saataville ulkomaiseen
latauspalveluun, ilmoita tästä NCB:lle vasta kun
musiikkisi on todella ladattavissa palvelusta. Sama
käytäntö pätee myös Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Muualta kuin Pohjoismaista kerätyt tallennuskorvaukset eivät välttämättä ole tilitettävissä samassa aikataulussa kuin Pohjoismaista kerätyt
korvaukset. Pohjoismaiden ulkopuoliset järjestöt
saattavat toimittaa tilitysaineiston NCB:lle viiveellä.
TARKISTA NCB-TILITYKSESI
Tarkistathan tilityksesi viipymättä ja vertaa nyt
saamiasi listoja edellisiin tilityslistoihin.
Tilityslistaltasi voit esimerkiksi tarkistaa, ovatko
kaikki teos- ja esittäjätiedot oikein ja vastaavatko
myyntiluvut omaa käsitystäsi tilanteesta.
Ota Teostoon yhteyttä sähköpostitse (huomautukset@teosto.fi), jos huomaat tilityksessä epäselvyyksiä. Näin saamme mahdolliset korjaukset tehdyksi hyvissä ajoin seuraavaan tilitykseen.
Huom.! Ilmoitathan myös, jos olet saanut korvauksia, jotka eivät kuulu sinulle.
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