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NCB’s Marts 2015 Udbetaling
NCB’S ÅRLIGE UDBETALINGER
NCB foretager udbetaling til medlemmerne 4 gange om året i følgende måneder:
 marts (primært online-royalties)
 juni
 september (primært online-royalties)
 december
UDBETALINGER FRA NCB SKER VIA Koda
Koda modtager oplysninger fra NCB om de royalties der skal udbetales til det enkelte medlem, og
alle økonomiske transaktioner sker derefter via
Kodas systemer. Kodas kontoudtog og NCB's royalty-specifikation kan du finde via Mit Koda (på
www.koda.dk).
Vil du vide mere om marts-udbetalingen, kan du
gå ind på dette link:
www.koda.dk/medlem/udbetaling/marts-2015/
ONLINE-MUSIK
WiMP/Aspiro Music – Denne udbetaling inkluderer royalties for perioden april–november 2014 for
WiMP i Norge og royalties for perioden majseptember 2014 for Aspiro Music (WiMP) i Danmark.
YouTube – Denne udbetaling inkluderer royalties
for YouTube for perioderne 4. kvartal 2013 samt 1.
og 2. kvartal 2014. Bemærk at YouTubes betaling
af royalties er baseret på det annoncesalg der er
relateret til hver video hos YouTube. Beløbet der
på din royalty-specifikation er angivet i kolonnen
”Price”, er identisk med den omsætning som YouTube har haft på annoncesalg for videoer der indeholder din musik. Som det er i øjeblikket angives på royalty-specifikationen kun beløbet – og

Marts 2015

ikke antal streams – som den pågældende video
har genereret.
NATIONALE SKATTER OG AFGIFTER I NCB'S
OMRÅDE
Vær opmærksom på at beløb som NCB har indkasseret i de baltiske lande og udbetalt til rettighedshavere uden for Baltikum, vil være fratrukket en
”pengeudførselsskat”. Satserne er følgende:
Estland 15%, Letland 10%, Litauen 10%.
Beløb som NCB har indkasseret for salg i Norge, vil
være fratrukket 2% til Det Norske Komponistfond
(i henhold til norsk lov af 9. april 1965).
Vær opmærksom på at ovenstående fradrag IKKE
fremgår af din royalty-specifikation.

Med venlig hilsen
NCB

