
TILITYKSEN ENNAKKOMAKSUHAKEMUS 
Teoston kustantaja-asiakas

HAKIJAN TIEDOT 

Yhtiön nimi 

Katuosoite 

Postinumero Postitoimipaikka Maa 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Y-tunnus Yhteyshenkilö 

HAETTAVA ENNAKKOMAKSU 

Ennakkomaksua voi hakea Teoston musiikkikustantaja-asiakas, kun tilitys on kahtena hakemusta lähinnä edeltäneenä 
vuonna ylittänyt 3000 (kolmetuhatta) euroa. 

Haettavan ennakkomaksun määrä € Voi olla enintään 50 % edellisen kahden kalenterivuoden 
tilitysten yhteenlasketusta summasta. 

MYÖNNETTY ENNAKKOMAKSU 

Maksuehto: Ennakkomaksu maksetaan yhdessä erässä tilille, joka on ilmoitettu Teostoon ja jolle Teoston tilitykset maksetaan. 
Korko ennakosta on 0 %. 

Myönnetty ennakkomaksu € 

ENNAKKOMAKSU KUITATAAN SAADUKSI (ASIAKAS) JA MAKSETUKSI (TEOSTO) 

Hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa.  

Aika Paikka 

Ennakon saajan allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Aika Paikka 

Maksajan allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Täytä huolellisesti lomakkeen kohdat ”hakijan tiedot” ja ”haettu ennakkomaksu”. Hakemuksen allekirjoittajan tulee olla 
musiikin kustannusyhtiön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Toimita lomake sähköpostin liitteenä Teostoon 
yhteyshenkilöllesi tai osoitteeseen omateosto@teosto.fi.  Laita viestin otsikoksi Tilityksen ennakkomaksuhakemus.

Teosto arvioi ja täyttää myönnettävän summan, jonka jälkeen molemmat osapuolet allekirjoittavat lomakkeen ja 
allekirjoituksillaan hyväksyvät ennakkomaksun suorituksen ja sen ehdot. 

KUITTAUKSET 

mailto:omateosto@teosto.fi


ENNAKKOMAKSUEHDOT 

TILITYSENNAKON MYÖNTÄMISEN EHDOT 
Tilityksen suuruus ja tilitykseen kohdistuvat vähennykset  

• Ennakkoa tulee hakea tällä määrämuotoisella hakemuksella. 
• Ennakkomaksu voidaan myöntää Teoston kustantaja- ja tekijäasiakkaalle, jonka tilitykset ovat kahtena hakemusta lähinnä 

edeltäneenä vuonna olleet yli 3000 (kolmetuhatta) euroa brutto/vuosi.
• Myönnetyn ennakon määrä voi olla enintään 50 % edellisen kalenterivuoden tilitysten yhteenlasketusta summasta.
• Ennakkomaksua hakevalla Teoston kustantaja-asiakkaalla ei ole muita tilitykseen kohdistuvia vähennyksiä, kuten toisen 

kustantajan maksamaa ennakkoa. 
Teoston asiakkuuden laajuus ja itsehallinnointi  

• Teoston kustantaja-asiakas ei voi osittainkaan irtisanoa Teoston asiakkuutta tai ottaa esitys- ja/tai tallentamis- oikeuksia
itsehallinnointiin teos- ja/tai käyttöaluekohtaisesti ennen kuin ennakko on kokonaisuudessaan katettu Teoston kautta 
maksattavilla tilityksillä, tai asiakas on maksanut ennakon kokonaisuudessaan takaisin. 

• Ennakkomaksua ei voida myöntää kustantaja-asiakkaalle, joka on ottanut itsehallinnointiin esitys- ja/tai 
tallennusoikeudet yhden tai useamman teoksen a) teoskohtaisena poisvetona ja/tai b) käyttötilannekohtaisena 
poisvetona Teoston hallinnoinnista. 

Yleiset sopimusehdot  
• Hakijalla ei ole oikeutta siirtää ennakkomaksuhakemuksen ja ennakkomaksuehtojen mukaan syntyvää sopimusta

kolmannelle osapuolelle. 
• Hakijan on ilmoitettava välittömästi Teostolle hakijan yhteystietojen ja muiden sellaisten tietojen muutoksista, joilla voi 

olla vaikutusta ennakon takaisinmaksuun.

MYÖNNETTÄVÄ ENNAKKOSUMMA   
• Myönnetyn ennakon määrä voi olla 50 % edellisen kahden kalenterivuoden tilitysten yhteenlasketusta summasta.
• Teosto arvioi ja päättää maksettavan ennakon määrän tapauskohtaisesti. 
• Myönnettävän ennakon määrään vaikuttavat hakijan tilityksen kehitys ja Teoston arvio tulevista tilityksistä.

ENNAKKOMAKSUHAKEMUKSEN KÄSITTELY JA MAKSAMINEN  

Ennakkomaksuhakemuksen käsittelyaika  
• Hakemus käsitellään ja päätöksestä ilmoitetaan asiakkaalle 12 vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Ennakkomaksun maksaminen  
• Asiakkaan hyväksyttyä ja vahvistettua myönnetyn ennakkomaksun suuruuden ja takaisimaksuprosentin, ennakkomaksu 

maksetaan viikon sisällä yhdessä erässä sille pankkitilille, jonka asiakas on ilmoittanut Teostolle tilitysten maksamista 
varten.

ENNAKKOMAKSUN TAKAISINMAKSU 
• Ennakkona maksettu summa vähennetään 100 % osuudella Teoston kautta maksettavista tilityksistä, kunnes se on 

kokonaisuudessaan katettu. 
• Kun ennakkomaksu on kokonaisuudessaan katettu, asiakkaalle maksetaan mahdollinen ylijäämä tasaustilityksenä sen 

tilityksen maksatuksen yhteydessä, jossa ennakko tulee katetuksi. 
• Korko ennakosta on 0 %. 

YLEISET EHDOT 

• Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lainvalintaehtoja lukuun ottamatta. Tästä sopimuksesta 
johtuvat erimielisyydet ratkaistaan hakijan ja Teoston välisen asiakassopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Lisätietoja ennakkomaksusta ja sen hakemisesta saat Teostosta omalta yhteyshenkilöltäsi ja asiakaspalvelustamme. 
Ajantasaiset yhteystiedot ja asiakaspalvelun aukioloajat löydät nettisivuiltamme Teosto.fi/ota-yhteys.  

https://www.teosto.fi/tietoa-teostosta/yhteystiedot/
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