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NCB's September 2016 Udbetaling
Kære rettighedshaver
Nedenfor følger nogle vigtige kommentarer til NCB’s September 2016 Udbetaling:
NCB’s SEPTEMBER 2016 AFREGNING
Denne afregning indholder royalties for online brug
i perioderne til og med December 2015. Samt extraordinært også royalties for online brug i første
halvdel af 2016.
Der er med denne afregning også udbetaling af
ældre online royalties, hvor det ikke har været
muligt at identificere rettighedshaverne.
Dette gælder for brug af online i perioderne før
2012 for TDC Play, iTunes og Spotify.
Bemærk beløbene fordeles forholdsmæssigt på de
rettighedshavere der i samme periode modtog afregning for online.

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
Koda's systemer. Koda's kontoudtog og NCB's royalty-specifikation kan du finde via Mit Koda (på
www.koda.dk).
ONLINE-MUSIK
Beat – Extraordinært er der denne gang udbetaling for for 1. og 2. kvartal 2016 for Danmark.
Google PLAY – Denne gang er der udbetaling af
royalties for 4. kvartal 2015 (Danmark, Finland og
Norge).
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iTunes – Denne gang er der udbetaling af royalties for downloads for 4. kvartal 2015 (Danmark,
Finland og Norge).
Spotify – Extraordinært afregnes denne gang for
marts, april og maj 2016 (Danmark og Finland).
Samt for Norge for marts og maj 2016 – betaling
for april 2016 ikke modtaget.
TDC PLAY – Extraordinært afregnes denne gang
for marts, april og maj 2016 (Danmark).
TIDAL (tidligere WiMP) Extraordinært afregnes
der for januar, februar, marts og april 2016 i
Danmark. For Norge er der udbetaling for Canal
Digital abonnementer for december 2015 – marts
2016, samt for november 2015 – marts 2016 for
generelle abonnementer.
YouTube (Google) – Denne afregning indeholder
afregning for YouTube under navnet Google, for
perioden november 2015 – marts 2016 (Danmark
og Finland). YouTube har endnu ikke frigivet betaling for de resterende perioder i 2015 (Norge,
Danmark og Finland), YouTube har reserveret disse beløb, og vil først frigive betalingerne når alle
rettighedshavere har afstemt deres krav indbyrdes.
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%.

2/2

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).

streaming af din musik. Det samme gælder hvis
din musik er tilgængelig for download eller streaming i Norden og Baltikum.

Vær opmærksom på at ovenstående fradrag IKKE
fremgår af royalty-specifikationen.

Vi gør opmærksom på at penge der er indkasseret
i udlandet kan være længe undervejs, da det afhænger af hvor hurtigt det udenlandske selskab
videresender penge og dokumentation til NCB.

FRIKØBT MUSIK I ANGLO-AMERIKANSKE
FILM/TV-PRODUKTIONER PÅ DVD
TJEK DIN ROYALTY-SPECIFIKATION
Vær opmærksom på at NCB kun indkasserer for
jeres musik i anglo-amerikanske film og tvproduktioner der udgives på DVD med henblik på
salg/udleje, hvis I gør os opmærksom på og er i
stand til at dokumentere at musikken i en given
produktion IKKE er frikøbt.
Musikken i film/tv-produktioner der produceres i
USA og UK vil normalt være frikøbt (”buyout”).
Det vil sige at der allerede i forbindelse med produktionen er betalt for den fremtidige anvendelse
af musikken hvis den fx udgives på DVD med henblik på salg/udleje. Hvis dette ikke er tilfældet,
skal I give NCB besked så vi kan foretage indkassering af royalties til jer.
HVIS DIN MUSIK
BLIVER UDGIVET I UDLANDET
Husk altid at informere Koda så hurtigt som muligt
hvis din musik bliver udgivet i udlandet. På den
måde kan vi bedre sikre at vores udenlandske søsterselskab opkræver de penge du skal have.
Men det er vigtigt vi får så præcise oplysninger
som muligt om den pågældende produktion - det
vil sige:
• titlen på produktionen
• titlen på den musik der er din
• navn på pladeselskabet/producent (e-mail
og/eller telefonnummer)
• samt udgivelsestidspunkt, salgsland og katalognummer
Hvis din musik er tilgængelig for download i udlandet, skal du først informere Koda om dette når
du kan dokumentere at der er sket download eller
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Vi opfordrer dig til at tjekke din royalty-specifikation grundigt og sammenholde den med dine tidligere udbetalinger. Har du spørgsmål eller reklamationer til NCB’s udbetaling, skal du henvende
dig til Koda.
Du kan kontakte Kodas Medlemsafdeling på:
•
telefon: (+45) 33 30 63 20 eller
•
e-mail: medlem@koda.dk
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
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

