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Eksisterende musik i TV-produktioner
Synkroniseringsvederlag
(inkl. kopivederlag og onlinevisning)

Produktionstype

Definition

Live On Tape

En liveoptagelse med publikum.

TV drama
Vist i Norden og Baltikum

TV drama med et fiktivt handlingsforløb til visning indenfor Norden og
Baltikum. Hvis en visningsaftale udenfor Norden/Baltikum foreligger på
tidspunktet for licens-indgåelsen, skal alle licenser indgås direkte med
rettighedshaver.

DKK 6,71 per sekund musik

TV drama
Vist udenfor Norden og Baltikum

TV drama til TV med et fiktivt handlingsforløb, til visning udenfor Norden og
Baltikum.

Koncerter

Koncerter og andre forestillinger som ikke oprindeligt var lavet med henblik
på TV-visning. Live eller forudindspillet. Inkluderer ikke operaer eller
musicals; her skal man kontakte rettighedshaverne direkte.

Andre TV-produktioner

Op til 30 sekunder: DKK 3360 (per værk)
30-60 sekunder: Yderligere DKK 1680 (per værk)
Efter 60 sekunder: Yderligere DKK 840 per 30 sekunder
(per værk)
Forhandles direkte med rettighedshaver

DKK 5,22 per sekund musik

Alle andre TV-produktioner.

DKK 14,92 per sekund musik

Vignet: Musik brugt som introduktion og afslutning på en TV-program. Bliver
også kaldt signatur eller kendingsmelodi.
Bumper: Musik brugt som overgang mellem indslag og/eller reklamepauser.

Forhandles direkte med rettighedshaver

Trailer

En kort reklame for et TV-program. Gælder både for trailers "in-context" og
"out-of-context".

Forhandles direkte med rettighedshaver

TV-reklame

Produktioner med et salgsfremmende formål. Omhandler et firmas produkt,
tjeneste eller mærkevare.

Forhandles direkte med rettighedshaver

Vignet og bumper

Synkroniseringsatillægsafgift for visning udenfor Norden og Baltikum
Visningsområde

Tillægsafgift i procent

Per land

+15%

Europa

+100%

USA og Canada

+100%

Hele verden

+200%

Tillægsafgift
Ovenstående afgift x 1,15
Ovenstående afgift x 2
Ovenstående afgift x 2
Ovenstående afgift x 3

Bestillingsmusik i TV-produktioner
Produktionstype

Definition

Synkroniseringsvederlag

TV-produktioner

Alle TV-produktioner.

Mindre TV-serier (maks 3 episoder): DKK 5963 per episode.
Større TV-serier (mer end 3 episoder): DKK 34.075 t.o.m. 6
episoder. F.o.m. episode 7 betales der DKK 5.963 per
episode

Trailer og reklame

En kort reklame for en TV-produktion.

Vignet

Musik brugt som introduktion og afslutning på en TV-program

DKK 1.700 per produktion
DKK 1.700 per episode

For enkeltestående sangtekst/melodi og kendingsmelodi, gælder priserne for de 20 første sammenstillinger af melodi og billede.
For hver af de efterfølgende sammenstillinger af musik og billede gælder prisen DKK 850.
Maksimal årlig betaling for anvendelse
Første 12 måneders periode
Anden 12 måneders periode
Tredje 12 måneders periode
Fjerde 12 måneders periode
Efterfølgende 12 måneders periode

af samme sangtekst, enkeltstående melodi og kendingsmelodi:
DKK 169.812
DKK 136.290
DKK 102.219
DKK 68.445
DKK 34.075

Synkroniseringstillæg - for ny tilladelse
For hver gang der laves nye kopier eller produktionen vises i anden sammenhæng end hvad tidligere
tilladelse omfatter, skal ny tilladelse indhentes.
Masterrettigheder
Husk at cleare rettighederne til indspilningen du kopierer fra, med pladeselskabet der ejer rettighederne til
indspilningen.
Minimumsfakturering
NCBs laveste faktureringsbeløb er DKK 480.
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Priser for brug af eksisterende musik i AV-produktioner (inkl. online) - Danmark
Produktionstype

Definition

Synkroniseringsvederlag

Kopivederlag

Reklame

Produktion med omsætningsfremmende formål. Omhandler
et firmas produkt, tjeneste eller mærkevare. Inkl. trailers.

Forhandles direkte med
rettighedshaver

Inkluderet i synkroniseringsvederlag

Spillefilm

Film fremstillet med henblik på (men ikke udelukkende til)
visning i biograf og kommerciel distribution.

Forhandles direkte med
rettighedshaver

DKK 0,16 per sekund musik per kopi

Kortfilm
Dokumentar
med biografdistribution

Kortfilm: Kort film (under 60 min.) med fiktivt
handlingsforløb.
Dokumentar: Produktion uden manus, som omhandler
virkelige hændelser. Fremstillet med henblik på visning i
biograf.

Forhandles direkte med
rettighedshaver

DKK 0,16 per sekund musik per kopi

Kortfilm
Dokumentar
uden biografdistribution

Kortfilm: Kort film (under 60 min.) med fiktivt
handlingsforløb. Dokumentar: Produktion uden manus, som
omhandler virkelige hændelser. Ikke fremstillet med henblik
på biografvisning, men til TV, festival eller anden visning.

DKK 14,92 per sekund musik

DKK 0,05 per sekund musik per kopi

DKK 4,48 per sekund musik

DKK 0,05 per sekund musik per kopi

Undervisnings-produktion Produktioner med undervisnings-formål, til visning i skoler
og andre ikke-kommercielle institutioner.
Skoleprojekt

Projekter produceret af elevene selv. Gælder ikke for
filmskoler eller andre semi-profesionelle producenter.

DKK 2,61 per sekund musik

DKK 0,05 per sekund musik per kopi

Virksomhedspræsentationer
ekstern visning

Produktioner lavet for eller af en virksomhed, med visning
udenfor virksomheden. F.eks. præsentationer for kunder
eller mulige kunder.

Forhandles direkte med
rettighedshaver

DKK 0,05 per sekund musik per kopi

Virksomhedspræsentationer
intern visning

Produktioner lavet for eller af en virksomhed, kun med
visning internt i virksomheden. F.eks. mødemateriale og
intranetvideo. Licensen har en varighed på 1 år.

DKK 1492 per produktion, per værk

DKK 0,05 per sekund musik per kopi

Øvrige produktioner

Øvrige mindre produktioner. Gælder kun ikke-kommercielle
produktioner. F.eks. fitness-videoer, kunstproduktioner,
dansevideoer og lignende.

DKK 7,46 per sekund musik

DKK 0,05 per sekund musik per kopi

Priser for fysiske kopier til privat brug (f.eks. DVD)
Produktionstype

Definition

Kopivederlag

Synkroniseringsvederlag

AV produktioner

Spillefilm,TV-serier, kortfilm, dokumentarer og stand-up
shows. Gælder også revyer med mindre end 50%
musikindhold.

2,5725% af pris til detailleddet/pris
direkte til forbruger (eksl. moms)
NB! Minimumsvederlag: DKK 0,56 per
kopi

DKK 5,22 per sekund musik

Koncert/musikvideo
DVD

AV-produktioner hvor musiken er det primære indhold, som
f.eks. koncerter og musikvideoer.

Salg via detailled: 7,2% af pris til
detailleddet (ekskl. moms)
Salg direkte til forbruger: 5,9% af pris
Inkluderet i kopivederlaget
til forbruger (ekskl. moms)
NB! Minimumsvederlag: DKK 4,22 per
kopi

Øvrige musikproduktioner

AV-produktioner hvor musiken er det primære indhold, men
som ikke er en koncert/musik DVD. F.eks. musicaler, opera
og musik dokumentarer. Gælder også revyer med mere end
50% musikindhold.

Salg via detailled: 9,009% af pris til
detailleddet (ekskl. moms) per kopi
pro rata iht. musik indhold
Salg direkte til forbruger: 7,4% af pris
DKK 5,22 per sekund musik
til forbruger (ekskl. moms) per kopi
pro rata iht. musik indhold
NB! Minimumsvederlag: DKK 5,86 per
kopi pro rata ift. musik indhold

1) Tillægsafgifter for produktioner som skal vises udenfor Norden og Baltikum (gælder kun nordisk og baltisk musik)
Ovenstående synkroniseringsafgifter gælder kun for visning i Norden og Baltikum.
Tillægsafgifter for visning utenfor Norden og Baltikum
Visningsområde
Tillægsafgift i procent
Tillægsafgift
Per land

+15%

Europa

+100%

USA & Canada

+100%

Hele verden

+200%

Ovenstående afgift x 1,15
Ovenstående afgift x 2
Ovenstående afgift x 2
Ovenstående afgift x 3

Bestillingsmusik
Produktionstype

Definition

Synkroniseringsvederlag

Spillefilm

Film fremstillet med henblik på (men ikke udelukkende til)
visning i biograf og kommerciel distribution.

Visning i EU, Schweitz og Norge:
DKK 34.075

Kopivederlag

Inkluderet i synkroniseringsvederlag

Visning i hele verden: DKK 51.112
Kortfilm og dokumentar

Reklame

Kortfilm: Kort film med fiktivt handlingsforløb. Produktion
under 60 min.
Dokumentar: Produktion uden manus, som omhandler
virkelige hændelser.
Produktion med omsætningsfremmende formål. Omhandler
et firmas produkt, tjeneste eller mærkevare.

DKK 5963

DKK 1700

For enkeltestående sangtekst/melodi og kendingsmelodi, gælder priserne for de 20 første sammenstillinger af melodi og billede.
For hver af de efterfølgende sammenstillinger af musik og billede gælder prisen DKK 850.
Maksimal årlig betaling for anvendelse
Første 12 måneders periode
Anden 12 måneders periode
Tredje 12 måneders periode
Fjerde 12 måneders periode
Efterfølgende 12 måneders periode

af samme sangtekst, enkeltstående melodi og kendingsmelodi:
DKK 169.812
DKK 136.290
DKK 102.219
DKK 68.445
DKK 34.075

Synkroniseringstillæg - for ny tilladelse
Hver gang der laves nye kopier eller produktionen vises i anden sammenhæng end hvad tilladelsen omfatter, skal ny tilladelse indhentes.
Masterrettigheder
Husk at cleare rettighederne til indspilningen du kopierer fra, med pladeselskabet der ejer rettighederne til indspilningen.
Minimumsfakturering
NCBs laveste faktureringsbeløb er DKK 480.

Inkluderet i synkroniseringsvederlag

Inkluderet i synkroniseringsvederlag

