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Vuoden 2010 esityskorvaukset on maksettu tilillesi
Teostesi kotimaisista esityksistä keräämämme korvaukset vuodelta 2010 on maksettu tilillesi
16.6.2011. Samanaikaisesti tilitämme ulkomaisten sisarjärjestöjemme välittämät korvaukset
suomalaisten teosten esittämisestä ulkomailla sekä NCB:n maksamat tallennus- ja onlinekorvaukset.
Kaikki henkilökohtaiset tilitystietosi ovat nähtävissä verkkopalvelun kohdassa Verkkoasiointi.
Päivitäthän sähköiset yhteystietosi verkkopalvelun kohdassa Asiakastiedot – Yhteystiedot – Päivitä yhteystiedot. Siirtyessämme sähköiseen tiedottamiseen haluamme varmistaa, että saat kaiken tarvitsemasi tiedon nopeasti ja varmasti.
Kesäkuun tilityksessä maksamme kotimaisille oikeudenomistajille kotimaassa kerättyjä esityskorvauksia 11,9 miljoonaa euroa. Ulkomaisten sisarjärjestöjen viime vuonna maksamista
korvauksista tilitimme osan jo lokakuussa ja joulukuussa viime vuonna. Nyt maksettava
määrä on 0,9 miljoonaa euroa.
Kotimaassa kerätyistä esityskorvauksista maksamme ulkomaisille oikeudenomistajille 18,7
miljoonaa euroa.
Muuta tietoa kesäkuun tilityksestä
Tilityksessä ovat mukana kaupallisten radioiden ja suurten konserttien maksamat korvaukset
loppuvuoden 2010 esityksistä. Alkuvuoden korvaukset on tilitetty jo aiemmin.
Internet- tilitys sisältää korvaukset Ylen käyttämästä musiikista Elävässä arkistossa ja Areenassa. Muu Internet-käyttö on jaettu tilitysalueittain.
Tilityksen yhteydessä maksetaan myös suomalaisen musiikin edistämisvaroista yhdistyksen
kokouksen ja hallituksen päätöksellä kotimaisten, esitysmateriaaleja edellyttävien teosten
tekijöiden ja kustantajien tukena 195 000 euroa.
Huomasitko tilityksessä korjattavaa
Jos huomasit esityskorvausten tilityksessäsi puutteita tai korjattavaa, ilmoita niistä meille
lähettämällä sähköpostia osoitteella huomautukset@teosto.fi viimeistään 31.8.2011.
Kerro huomautuksessa teoksen nimi, esityspäivä ja -paikka sekä tilaisuuden järjestäjä. Jos
esitys on ollut radiossa tai televisiossa, mainitse myös kanava ja ohjelman nimi. Muistathan,
että voimme maksaa korvauksia kuitenkin vain niistä teoksista, joista olemme saaneet ajoissa teosilmoituksen.
Jos sinulla on muuta kysyttävää tilityksestä, lähetä sähköpostia osoitteella tiedustelut@teosto.fi.

Esitys- ja tallennuskorvaukset tilitysalueittain kotimaisille oikeudenomistajille
euroa
Valtakunnallinen radio (Yle) ja tv
Ylen maakuntaradiot
Kaupalliset radiot
Elokuvat
Konsertit
Elävän musiikin tilaisuudet
Internet
Lainauskorvaukset
Ulkomaisten esitysten korvaukset
NCB:n maksamat tallennuskorvaukset
Yhteensä

4 608 059
651 674
1 363 304
113 248
2 357 546
2 281 055
266 674
247 965
946 564
2 458 033
15 294 122

Pienin oikeudenomistajalle maksettava summa on 25 euroa. Jos tilityksestä kertynyt summa
jää tämän alle, sitä ei makseta oikeudenomistajan tilille ennen kuin 25 euron raja on saavutettu. Sen jälkeen se tulee maksuun seuraavien tilitysten yhteydessä.
Mikäli tilityksen saava kustantaja on arvonlisäverovelvollinen, Teosto maksaa tilityksen arvonlisäverollisena.
Seuraavat tilitykset
Teosto maksaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kesän aikana tilittämät korvaukset syksyllä.
Myös NCB:n keräämiä online-korvauksia tilitetään syksyllä.
Joulukuussa 2011 maksamme korvaukset teosten esittämisestä 1.1.–30.6.2011 kaupallisissa radioissa ja suurissa konserteissa. Lisäksi tilitämme hyvitysmaksukorvauksia, ulkomaisia
esityskorvauksia sekä NCB:n tallennuskorvauksia alkuvuodelta.
Teethän teosilmoituksen heti teoksen valmistuttua
Tilityksen käsittelyn nopeutuessa esitettyjen teosten tunnistus tapahtuu jo pian esityksen
jälkeen. Puuttuvat teosilmoitukset vaikeuttavat tilityksen käsittelyä ja hidastavat tilityksen
valmistumista. Tekemällä teosilmoituksesi verkkopalvelussa heti teoksen valmistuttua varmistat, että teokselle voidaan maksaa korvauksia jo seuraavassa tilityksessä.
Bändien, orkestereiden ja muiden esiintyjien pitää toimittaa tiedot ohjelmistostaan ja esiintymisistään mahdollisimman pian kunkin esityksen jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukauden
kuluttua jokaisen vuosineljänneksen päättymisestä. Verkkopalvelun kautta esitystiedot välittyvät nopeasti ja näin varmistat, että esitystietosi huomioidaan tilityksessä.
Mikäli tarvitset neuvoja verkkopalvelun käytössä, autamme mielellämme. Tavoitat meidät
numerosta 010 808 118 /oikeudenomistajat.
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