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Kære rettighedshaver
NCB’s JUNI 2018 UDBETALING

•

Denne afregning indeholder, sammen med NCBs
almindelige afregning, udbetaling af ældre online
royalties, hvor det ikke har været muligt at identificere rettighedshaverne.
Afregningen dækker over brug af musik online før
2012 for blandt andet iTunes (nu Apple Distr. int.),
disse findes som: Various Unallocatable Online.

Produkter som NCB indhenter og afregner
for: 18% (herunder Audio-produkter, Audio-Visual-produkter, Audio-DVDprodukter, SYNC, Nordic Broadcasters,
Work-by-Work-produkter, Audit Findings,
etc.)

•

Royalties indhentet af et udenlandsk søsterselskab, men afregnet af NCB: 12%
(herunder CLA-audio-produkter, CLA-DVDprodukter, Udlandsafregning, etc.)

•

Provision for Online 10% og Klumpsummer
25%.

•

Provision for udgivelser indhentet i de Baltiske Lande og afregnet af NCB: Estland
20-25%, Letland: 24% og Litauen 21%,
samt online Estland 15%.

Bemærk beløbene fordeles forholdsmæssigt på de
rettighedshavere, der i samme periode modtog
afregning for online.
Samtidig afregnes royalties for online brug i perioderne til og med december 2015, samt ekstraordinært for online brug på iTunes (nu Apple Distr.
int.) fremtil maj 2016.
Der udbetales endvidere klumpsummer for:
•
•
•

Blankbåndsafgift fra udenlandske søsterselskaber.
Ufordelbare royalties fra udenlandske søsterselskaber.
Ufordelbare royalties fra december 2013 (alle
indkasseringsområder).

På grund af en større skattesag i Tyskland har NCB
endnu ikke modtaget afregning for salg i Tyskland
for andet halvår af 2016, samt Warner CLA og
SONY/ATV CLA for andet halvår 2016, som også
afregnes via vores tyske søsterselskab.
NCB foretager udbetaling til medlemmerne 2 gange om året i juni og december
NCB’S PROVISION
NCB’s bestyrelse vedtog nye provisionssatser gældende fra 1. januar 2016:
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NATIONALE SKATTER OG AFGIFTER I NCB'S
OMRÅDE
Vær opmærksom på at beløb som NCB har indhentet 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 indhentet 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 royalty-specifikationen.
SØG OPLYSNINGER I NCB’S UDBETALINGER
PÅ NETTET, DER HVOR DU SER DINE NCB AFREGNINGER
Da vi i oktober 2015 overgik til en ny musikværkdatabase (ICE), vil du fremover kun kunne søge i
dine NCB-udbetalinger fra og med december 2015.
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Distribution Search gør det muligt for dig at søge i dine NCB-udbetalinger. Søgning kan foretages
på værktitler, artister, album, ”agreements” og
producent.
Album & Track Search gør det muligt for dig at
få overblik over hvilken musik, der gennem årene
er udgivet. Databasen indeholder musik som via
tilladelse fra NCB er udgivet på audio og audiovisuelle medier i de nordiske og baltiske lande. Den
indeholder musik, som er udgivet på fysiske medier såvel som elektronisk. Søgning kan foretages
både på album- og track-niveau.
HVIS DIN MUSIK BLIVER UDGIVET I UDLANDET (UDEN FOR DE NORDISKE LANDE)
Husk altid at informere dit lokale selskab, hvis din
musik bliver udgivet i udlandet. På den måde kan
vi bedre sikre, at vores udenlandske søsterselskab
opkræver de penge, du skal have.
NCB har brug for følgende oplysninger:
• titlen på produktionen
• titlen på den musik der er din
• navn på pladeselskabet/producent (e-mail
og/eller telefonnummer)
• samt om muligt udgivelsestidspunkt, salgsland
og katalognummer
Vi gør opmærksom på, at penge der er indhentet i
udlandet kan være længe undervejs, da det afhænger af, hvor hurtigt det udenlandske selskab
videresender penge og dokumentation til NCB.
TJEK DIN NCB AFREGNING
Vi opfordrer dig til at tjekke din NCB afregningsspecifikation grundigt og sammenholde den med
dine tidligere udbetalinger. Har du spørgsmål eller
reklamationer til NCB’s udbetaling, skal du henvende dig til dit lokale selskab.
Vær opmærksom på at der også kan ske fejludbetalinger fra NCB’s side. NCB forbeholder sig retten
til at foretage reguleringer for fejludbetalinger tilbage i tiden. I sådanne tilfælde vil vi forlange det
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forkert udbetalte beløb tilbage – eller det vil blive
modregnet i din næste udbetaling fra NCB.
Husk derfor altid at tjekke om du skulle have modtaget penge fra musik, du ikke har skrevet, eller
hvis du måske modtager større beløb end forventet.
Du kan bruge visse af informationerne på specifikationen vejledende: Tjek for eksempel om oplysningerne om cover titel, artist og salgstal er korrekte, og om de angive salgstal er større end du
havde forventet.

Med venlig hilsen
NCB

