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Kære rettighedshaver
NCB’S JUNI 2021 UDBETALING
YOUTUBE USA
Denne udbetaling indeholder mekaniske vederlag
indkasseret fra YouTube i USA frem til Q2 2020.
NCB har indgået aftale med det amerikanske musikselskab MUSERK der er specialiseret i digitale
rettigheder på det amerikanske marked.
MUSERK indhenter i denne sammenhæng NCB repræsenterede beløb, som ikke allerede er blevet
opkrævet direkte af et forlag i USA.
Dette beløb vises per værk, og der vil ikke fremgå
antal stream for denne brug.
Teksten på NCBs afregningsspecifikation for disse
beløb vil være: YouTube USA.
GEMA AFREGNING
NCB udbetaler for salg modtaget fra vores tyske
søsterselskab GEMA svarende til 84,175% (procent) af de penge, som vi har til gode fra GEMA for
salg i Tyskland samt WARNER CLA salg og SONY/ATV CLA salg.
NCB udbetaler samtidig den resterende andel på
15,825% fra GEMA for perioden 2016 til og med
juni 2020, da skattesagen i Tyskland er faldet ud
til NCB medlemmernes fordel.
Vi forventer at modtage den resterende andel for
perioden juli 2020 og frem senere på året.
Der udbetales endvidere klumpsummer for:




Blankbåndsafgift fra udenlandske søsterselskaber.
Ufordelbare royalties fra udenlandske søsterselskaber.
Ufordelbare royalties fra juni 2017 december
2016 (alle indkasseringsområder).

NCB foretager normalt udbetaling til medlemmerne 2 gange om året i juni og december.
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SØG OPLYSNINGER I NCB’S UDBETALINGER
PÅ NETTET, DER HVOR DU SER DINE NCB AFREGNINGER
Da vi tilbage i oktober 2015 overgik til en ny musikværkdatabase (ICE), vil du kun kunne søge i
dine NCB-udbetalinger fra og med december 2015.
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 udgivelsen
 titlen på den musik der er din
 navn på pladeselskabet/producent (e-mail
og/eller telefonnummer)
 samt om muligt udgivelsestidspunkt, salgsland
og katalognummer
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Vi gør opmærksom på, at penge der er indhentet i
uden for det nordiske område 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 NCBs 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 kræve tilbagebetaling af det forkert udbetalte beløb – 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 angivne salgstal er større end du
havde forventet.
Med venlig hilsen
NCB
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