
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, jonka tilitys on kahtena viimeisimpänä hakemusta 
edeltäneenä vuotena ollut yli 3000 euroa brutto per vuosi. 

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

Hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa.  

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 hakemukseen liitetään asiakassopimusliite, jonka 
molemmat osapuolet allekirjoittavat.

Käsittelemme hakemukset 12 päivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Ilmoitamme päätöksestä sinulle sähköpostitse.

mailto:omateosto@teosto.fi
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TILITYSENNAKON MYÖNTÄMISEN EHDOT (KUSTANTAJA-ASIAKKAAT)

1	Tausta ja tarkoitus

1.1	Tilitysennakon hakija on Teoston kustantaja-asiakas (jäljempänä ”Asiakas”). Asiakkaan ja Teoston 
        välisen asiakassopimuksen (”Asiakassopimus”) mukaisesti Asiakas on luovuttanut 
        Asiakassopimuksessa määritellyt oikeudet Teoston hallinnoitavaksi, ja Teosto on sitoutunut tilittämään 
        saamiensa oikeuksien perusteella myöntämistään käyttöluvista perimänsä korvaukset edelleen 
        Asiakkaalle siten kuin Asiakassopimuksessa ja teosilmoituksissa on tarkemmin määritelty.
1.2	Mikäli Teosto hyväksyy tilitysennakkohakemuksen, Teosto toimittaa Asiakkaalle Asiakassopimuksen 
        liitteeksi tulevan sopimuksen ennakkomaksusta (”Ennakkoliite”), jossa on kuvattu tarkemmin 
        myönnetyn tilitysennakon suuruus. Nämä ehdot ovat myös osa Ennakkoliitettä. 
1.3	Siltä osin kuin Ennakkoliitteessä ei ole toisin nimenomaisesti sovittu, noudatetaan 
        Asiakassopimuksen ehtoja.

2	Tilitysennakkomaksun hakeminen

2.1	Tilitysennakkomaksua haetaan www.teosto.fi sivustolla olevalla hakemuslomakkeella, ja sen 
        myöntämisen edellytyksenä on, että 
1)	Asiakkaalla on voimassa oleva Asiakassopimus; 
2)	Asiakas on toimittanut Teostolle tiedot Asiakassopimuksen mukaisia teoksia koskevista 
        kustannussopimuksista;
3)	Asiakas täyttää tilitysennakon myöntämisen edellytykset; ja
4)	Ennakkoliite on allekirjoitettu Teoston ja Asiakkaan toimesta.

3	Tilityksen suuruus ja tilitykseen kohdistuvat vähennykset

3.1	Tilitysennakkomaksu voidaan myöntää Teoston Asiakkaalle, jonka tilitykset ovat kahtena hakemusta 
        lähinnä edeltäneenä vuonna olleet yli 3.000 (kolmetuhatta) euroa brutto/vuosi. Selvyyden vuoksi 
        todetaan, että Asiakas voi hakea tilitysennakkomaksua ainoastaan perustuen kustantajan 
        ominaisuudessa saamaansa tilitykseen eikä yllä mainittua vähimmäissummaa laskettaessa 
        huomioida musiikintekijän kustannussopimuksen perusteella Asiakkaalle suorittamia maksettujen 
        ennakkomaksujen palautuksia.
3.2	Tilitysennakkomaksua ei voida myöntää Asiakkaalle, jolla on saatavia ulosotossa tai muita tilitykseen 
        kohdistuvia vähennyksiä (kuten toisen kustantajan maksama ennakko) tai julkisoikeudellisia maksuja.

4	Tilitysennakon suuruus

4.1	Myönnetyn tilitysennakkomaksun määrä voi olla enintään 50 % edellisen kahden kalenterivuoden 
       tilitysten yhteenlasketusta bruttosummasta. 
4.2	Teosto arvioi ja päättää maksettavan tilitysennakkomaksun määrän tapauskohtaisesti ja 
        myönnettävän tilitysennakkomaksun määrään vaikuttavat mm. Asiakkaan tilityksen kehitys ja Teoston 
        arvio tulevista tilityksistä.

5	Tilitysennakkomaksuhakemuksen käsittelyaika

5.1	Hakemus käsitellään ja päätöksestä ilmoitetaan Asiakkaalle pääsääntöisesti 12 vuorokauden sisällä 
        hakemuksen saapumisesta. 
5.2	Mikäli haettu tilitysennakko myönnetään kokonaan tai osittain, Ennakkoliitteeseen lisätään tiedot 
        myönnetyn tilitysennakon suuruudesta, jonka jälkeen Ennakkoliite lähetetään Asiakkaalle 
        allekirjoitettavaksi. Mikäli hakemus hylätään kokonaisuudessaan, Teosto ilmoittaa asiasta Asiakkaalle.
5.3	Mikäli Asiakas hyväksyy hänelle toimitetun Ennakkoliitteen, Asiakkaan on allekirjoitettava Ennakkoliite 
        ja toimitettava allekirjoitettu versio Teostolle. 
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6	Tilitysennakkomaksun maksaminen

6.1	Asiakkaan hyväksyttyä ja vahvistettua myönnetyn tilitysennakkomaksun suuruuden sekä muut 
        Ennakkoliitteessä olevat ehdot, Teosto maksaa tilitysennakkomaksun viikon sisällä allekirjoitetun 
        Ennakkoliitteen vastaanottamisesta yhdessä erässä sille pankkitilille, jonka Asiakas on ilmoittanut 
        Teostolle tilitysten maksamista varten.
6.2	Tilitysennakkomaksusta vähennetään mahdollisia Teoston tilityssäännön mukaisia vähennyksiä 
        ennen maksua.

7	Tilitysennakkomaksun takaisinmaksu

7.1	Tilitysennakkona maksettu summa vähennetään Teoston kautta maksettavista tilityksistä, kunnes se 
        on kokonaisuudessaan katettu (100 % osuudella kustakin Teoston kautta maksettavasta tilityksestä). 
7.2	Kun tilitysennakkomaksu on kokonaisuudessaan katettu, Asiakkaalle maksetaan mahdollinen 
        ylijäämä tasaustilityksenä sen tilityksen maksatuksen yhteydessä, jossa tilitysennakkomaksu tulee 
        katetuksi.

8	Teoston asiakkuuden laajuus ja itsehallinnointi

8.1	Tilitysennakon myöntämisen jälkeen Asiakas ei voi irtisanoa Asiakassopimusta kokonaan tai osittain, 
        irrottaa teoksia tai oikeuksia Teoston hallinnoinnista taikka myöntää tapauskohtaisia käyttölupia 
        ennen kuin tilitysennakko on katettu Teoston kautta maksettavilla tilityksillä tai Asiakas on maksanut 
        tilitysennakon kokonaisuudessaan takaisin.  

9	Muut ehdot

9.1	Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Ennakkoliitettä tai sen perusteella suoritettavaa 
        tilitysennakkomaksusaatavaa kolmannelle osapuolelle.
9.2	Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi Teostolle Asiakkaan yhteystietojen ja muiden sellaisten 
        tietojen muutoksista, joilla voi olla vaikutusta Asiakkaan tai Teoston oikeuksien ja velvoitteiden 
        kannalta.
9.3	Ennakkoliite on voimassa niin kauan kuin Asiakassopimuskin on voimassa, joka tapauksessa 
        kuitenkin niin kauan, kunnes tilitysennakkomaksu on kokonaisuudessaan katettu Asiakkaalle 
        Teoston kautta maksettavilla tilityksillä tai Asiakas on maksanut tilitysennakkomaksun 
        kokonaisuudessaan takaisin.
9.4	Teostolla on oikeus muuttaa Ennakkoliitteen ehtoja samassa järjestyksessä kuin Asiakassopimuksen 
        muitakin ehtoja.
9.5	Teosto pidättää oikeuden periä tilitysennakkomaksun perusteella korkoa. 

10	Sovellettava laki ja riidanratkaisu

10.1	Ennakkoliitteeseen sovelletaan Suomen lakia, lainvalintaehtoja lukuun ottamatta. Ennakkoliitteestä 
        johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Asiakkaan ja Teoston välisen Asiakassopimuksen ehtojen 
        mukaisesti.
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