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NCB-tilitys syyskuussa 2015
NCB-TILITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
NCB tilittää korvauksia asiakkailleen seuraavasti:
•
•
•
•

Maalis–huhtikuussa (online-korvauksia)
Kesäkuussa
Syys–lokakuussa (online-korvauksia)
Joulukuussa

ONLINE-KORVAUKSET
ITunes – Syyskuun tilitys sisältää korvaukset musiikin lataamisesta 1.7.–31.12.2014 sekä soittoäänten myyntikorvaukset vuodelta 2014.
Beat.no – Tilitys sisältää korvaukset musiikin lataamisesta 1.3.–30.9.2014. NCB ei ole vielä saanut vuoden 2015 latausten myyntilukuja.
Google Play – NCB tilittää nyt ensimmäisen kerran korvauksia Google Play -palvelun tilauksista.
Korvaukset maksetaan ajalta 1.10.2013–
30.9.2014.
WiMP – tilitys sisältää korvaukset latauksista aikaväliltä 1.2.–31.5.2015.
YouTube – tilitys ei sisällä YouTube-korvauksia
ajalta 1.1.–31.3.2015. YouTube ei maksa NCB:n
korvauksia ennen kuin myös ns. suoralisensoijat
ovat laskuttaneet YouTubea edustamansa musiikin
käytöstä.
Spotify – tilitys sisältää korvaukset musiikin käytöstä ajalla 1.3.–31.3.2015 sekä kesäkuun tilityksestä pois jääneet myyntikorvaukset helmikuulta
2015.
UUSI TEOSTIETOKANTA
NCB siirtyy käyttämään uutta ICE-teostietokantaa
lokakuussa 2015. ICE (International Copyright Enterprise) on vuonna 2007 perustettu kaupallinen
yritys, jonka omistavat Stim (Ruotsi) ja PRS for
Music (Iso-Britannia).

Syyskuu 2015

Myös Teosto, norjalainen Tono ja tanskalainen Koda siirtyvät ICE-käyttäjiksi samaan aikaan NCB:n
kanssa.
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.
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.
Jos huomaat tilityksessäsi epäselvyyksiä, ota yhteyttä Teostoon. Näin voimme tehdä mahdolliset
korjaukset hyvissä ajoin ennen seuraavaa tilitystä.
Mahdolliset huomautukset voi lähettää sähköpostitse osoitteella huomautukset@teosto.fi
Ilmoitathan, jos olet saanut korvauksia, jotka
eivät kuulu sinulle.
Ystävällisin terveisin
Teosto/NCB

