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NCB-tilitys lokakuussa 2014

Hyvä asiakkaamme
tässä kirjeessä saat tietoa tallennuskorvausten tilityksestä. Näet tarkan erittelyn lokakuun
tilityksestä Teoston verkkopalvelussa omilla sivuillasi. Erittelystä on sinulle hyötyä myöhemminkin,
kun haluat tarkistaa vaikkapa äänitteiden myyntilukuja.

NCB-TILITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
NCB tilittää korvauksia asiakkailleen neljännesvuosittain seuraavasti:





Maaliskuussa (online)
Kesäkuussa
Syyskuussa (online)
Joulukuussa

ONLINE-MUSIIKKI
Tässä tilityksessä mukana olevat korvaukset online-palveluista:
Spotifyn myyntikorvaukset ajalta 1.4.–31.5.2014
iTunesin myyntikorvaukset ajalta 1.10.–
31.12.2013
Muut online-alueen korvaukset myyntiajalta
1.4.–30.6.2014

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.
Alla kunkin järjestön tekemä vähennys prosentteina:
Tanska (KODA): 10 % (streaming ja väliaikaiset
lataukset), 0 % (muut online-alueet)
Viro (EAÜ): 0 % (kaikki online-alueet)
Suomi (Teosto): 7,7 % (kaikki online-alueet)
Islanti (STEF): 10 % (kaikki online-alueet)
Latvia (AKKA/LAA): 0 % (kaikki online-alueet)
Liettua (LATGA-A): 0 % (kaikki online-alueet)
Norja (TONO): 10 % (kaikki online-alueet)
Ruotsi (STIM): 0 % (kaikki online-alueet)
Online-alueen mekanisointikorvauksesta (NCB:n
osuus laskutuksesta), ei tehdä tätä vähennystä.

NCB-KORVAUKSISTA VÄHENNETTÄVÄT KANSALLISET VEROT

Vähennykset eivät näy tilityslistassasi, vaan kansallisten varojen vähennys on tehty ennen tilityslaskentaa.

Baltian maista kerätyistä korvauksista vähennetään kussakin maassa kansallinen vero: Virossa
15 prosenttia ja Latviassa sekä Liettuassa 10 prosenttia.

ULKOMAISET ÄÄNITEJULKAISUT
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Kun tiedät, että musiikkiasi on julkaistu tai tullaan
julkaisemaan ulkomailla, tee meille välittömästi
valvontapyyntö, niin otamme yhteyden kyseisen
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maan sisarjärjestöömme korvausten saannin varmistamiseksi. Jos mahdollista, tee valvontapyyntö
englanniksi.
Lähetä valvontapyyntö osoitteeseen huomautukset@teosto.fi. Ilmoita valvontapyynnössä seuraavat tiedot:
 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. Tämä
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.
Jos tilityksessäsi on jotain epäselvää, ota yhteyttä
Teostoon, jotta voimme tehdä mahdolliset korjaukset hyvissä ajoin ennen seuraavaa tilitystä.
Mahdolliset huomautukset voi lähettää sähköpostitse osoitteella huomautukset@teosto.fi
Ilmoitathan myös, jos olet saanut korvauksia, jotka eivät kuulu sinulle.
Ystävällisin terveisin
Nordisk Copyright Bureau – NCB
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