Audio-indspilninger – prisliste

Audio-indspilninger – prisliste
Beregning af copyright
Priser for indspilning af musik på cd, audio-dvd og vinyl fremgår af nedenstående skema. Priserne gælder fra 1. januar 2019.
Den copyright du skal betale, beregnes i udgangspunktet som en procentdel af din salgspris.
Der kan dog være undtagelser – disse er beskrevet nedenfor.
Salg via forretninger/webshops

Salg direkte til forbruger

8,712 % af din højeste pris (uden moms) til
forretninger/webshops.

7,4 % af din højeste pris (uden moms)
til forbrugeren.

Der er ikke moms på den copyright du skal betale til NCB.

Minimumspris
Minimumsprisen er det mindste beløb du skal betale pr. kopi. Minimumsprisen træder automatisk i kraft hvis beregningen af copyrighten giver en pris der er lavere end nedenstående –
eller hvis du giver kopierne væk gratis så der ikke er nogen salgspris at beregne copyrighten
på.
Medie
cd
cd-single
cd-maxi
audio-dvd
vinyl lp

Copyright
DKK 4,22
DKK 0,96
DKK 1,28
DKK 4,22
DKK 4,22

Minimumsfakturering
Det mindste beløb NCB udsteder en faktura på, er DKK 500,00.

Nedsat og forhøjet copyright
Hvis din indspilning indeholder musik som er copyright-fri, bliver det beløb du skal betale til
NCB nedsat.
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Copyrighten kan også blive forhøjet forholdsmæssigt i de tilfælde hvor nedenstående grænser
overskrides:

Antal musikstykker
Antal brudstykker
Spilletid (minutter)

cd
dvd
20
40
80

cd-single
cd-maxi
5
12
23

vinyl lp
16
28
60

Frieksemplarer til promotion
»Frieksemplarer« er kopier som du ikke skal betale copyright af. Du kan kun få frieksemplarer
af en udgivelse der er fremstillet med henblik på salg.
Du kan få 20 % af det totale antal gratis (max. 250 stk.) på det første oplag, hvis følgende betingelser er opfyldt:






Frieksemplarerne skal gives væk gratis til radiostationer, DJ’s og anmeldere (en liste over
hvor mange kopier der er udleveret gratis, skal på forlangende indsendes til NCB).
Frieksemplarerne skal være identiske med den udgivelse de reklamerer for.
De er mærket ”Promotion – Not for Sale” med klistermærke/stempel.
Et eksemplar mærket ”Promotion – Not for sale” skal indsendes til NCB.
Kopierne skal fremstilles på en cd/dvd-fabrik som har aftale med NCB.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte NCB på telefon (+45) 33 36 87 00.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på følgende adresse: audio.dk@ncb.dk
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