Notering af transporter, udlæg og betalingsadresser
Når du melder dig ind i Koda/NCB, overdrager du retten til at forvaltning af dine
fremførelsesrettigheder til Koda, mens dine mekaniske rettigheder forvaltes af NCB.
Som medlem kan du vælge at meddele transport på dine indtægter til 3. mand, ligesom du kan
komme i en situation, hvor der gøres udlæg i dine indtægter.
For at en transport eller et udlæg kan få virkning, skal der indsendes en transporterklæring eller en
udlægsbegæring. Det skal altid fremgå af transport- eller udlægserklæringen, om den gælder for
både Koda og NCB, eller om den kun skal gælde indtægterne for det ene selskab.
Uanset om transporten eller udlægget gælder det ene eller begge selskaber, skal du kun sende
erklæringen/begæringen til Koda.
Fra 1. september 2013 er der indført et administrationsgebyr på 500,- kr. pr. registreret transport,
når det gælder transporter til 3. part. Administrationsgebyret fratrækkes transporthaverens konto i
forbindelse med vores registrering af transporten. Der opkræves ikke gebyr, når der er tale om en
transport til forlag.
Tidsbegrænsning 1 år
En transport eller et udlæg er som udgangspunkt begrænset til kun at gælde i ét år, der løber fra
tidspunktet for underskrift af transport/udlæg. Hvis en transport eller et udlæg skal opretholdes og
gælde for en længere periode, skal der ved udløbet af ét år indsendes en ny underskrevet erklæring,
der igen gælder ét år frem.
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan forlænge en transport eller et udlæg, hvis der i løbet af
det første år er blevet registreret en ny transport eller et nyt udlæg. I de tilfælde vil den nye transport
eller det nye udlæg først gælde, når øvrige transporter/udlæg er udløbet. Fristen på de fornyede
transporter/udlæg vil dog fortsat løbe fra underskriftsdatoen.
Ingen tidsbegrænsning
Hvis du har indgået aftale med et musikforlag, og forlaget har udbetalt et forskud til dig, kan
forlaget få transport på dine indtægter, uden at der gælder en tidsbegrænsning på ét år. Det er en
forudsætning, at musikforlaget holder dig opdateret og giver en årlig status på inddækning
(recoupement) af forskuddet. En sådan transport anses for at være et internt mellemværende mellem
dig og dit musikforlag.

Forbehold
Når vi registrerer en transport eller et udlæg, sker det altid med et generelt forbehold for
modregning og for tredjemands bedre ret. Det vil sige, at en tredjepart kan komme indover med et
pengekrav, der kommer før den registrerede transport eller udlæg.
Skat
Udbetalinger fra Koda og NCB bliver som udgangspunkt indberettet til SKAT, som indtægt for det
medlem, hvis værker har indtjent pengene. Siden 1. juni 2010 har det imidlertid været muligt at
skatteindberette på andre end det personlige medlem, hvis der er tale om, at udbetaling sker til et
forlag, der har ydet medlemmet et forskud.
Betalingsadresser
En betalingsadresse giver mulighed for, at udbetalingen kan sendes direkte til en anden end en selv.
Oplysningerne skal kun sendes til Koda, men får virkning for udbetalinger fra både Koda og NCB.
En eventuel transport eller et udlæg kommer dog altid før en eventuel betalingsadresse.
Betalingsadressen kan så først træde i kraft, når transport eller udlæg er udløbet.
Betalingsadressen kan til enhver tid ændres, uden samtykke fra den part der ifølge betalingsadressen
skal have udbetaling/beløb tilsendt. Når vi har fået oplyst en betalingsadresse forbliver den
registreret hos os, indtil vi får anmodning fra dig eller beløbsmodtager om ændring af adressen.
Selvom udbetalingen sendes til en anden end medlemmet selv, bliver indtægten indberettet til
SKAT som indtjening for det medlem, hvis værker har indtjent pengene

