VEDERLAGSAVTALE

FESTIVAL, EVENTS, MOTEOPPVISNING
OG UNDERHOLDNINGSARRANGEMENT

Firmanavn: .................................................................................................. Org.nr.: …………………………………………………
E-post: …………………………………………………………………… Nettside: ……………………………………….…………………………………
FESTIVAL / EVENTS / ARRANGEMENT MED INNSPILT MUSIKK:

JA

NEI

FAKTURAINFORMASJON (fylles kun inn dersom du/dere bruker innspilt musikk)
Fakturareferanse: ...............................................................................................................................................................
Fakturaadresse (post): ..........................................................................................................................................................
Faktura på e-post: ...............................................................................................................................................................
Faktura på EHF:

ARRANGEMENT MED BETALENDE BESØKENDE

ARRANGEMENT UTEN BETALENDE BESØKENDE

Sted og beskrivelse: ………………………………………………

Sted og beskrivelse: ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Antall besøkende: …………………………………………………

Antall dager: …………………………………………………

Huk av her dersom arr. gjentas årlig :

Huk av her dersom arr. gjentas årlig :

Dere kan også fortløpende registrere arrangement på vår webtjeneste: www.gramo.no/musikkbruk

ANDRE OPPLYSNINGER: ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Innsendt av (blokkbokstaver): .................................................................................................................................................

Dato/sted: ........................................................................................ Sign.: ........................................................................

TARIFF FOR FESTIVAL, EVENTS, MOTEOPPVISNING
OG UNDERHOLDNINGSARRANGEMENT 2017
Vederlaget er ikke momspliktig, men det beregnes en avgift til Fond for utøvende kunstnere (FFUK). For 2017 er satsen 20,9
og vises i tabellene under.

Arrangement MED betalende besøkende
Eks: festivaler og arrangement hvor det blir løst inngangsbillett.
Pris per besøkende ganges med antall besøkende.
Minimumspris = kr 320,63 (inkl. avgift til FFUK)
Vederlag

Avgift til FFUK

Sum pr.
besøkende

0,58

0,12

0,70

Arrangement UTEN betalende besøkende
Eks: åpne arrangement hvor besøkende ikke må ha billett
Vederlag

Avgift til FFUK

Sum pr.
dag

395,28

82,61

477,89

AVTALEVILKÅR
• Undertegnede gir Gramo rett til å beregne og fakturere årlige vederlag med hjemmel i åndsverkloven § 45b, på bakgrunn
av gjeldende tariffer for aktuelle bruksområder. Gramo fakturerer på årsbasis. Tariffen reguleres ved hvert årsskifte og følger
utviklingen i konsumprisindeksen med basismåned august foregående år.
• Betalingsvilkår er 15 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Gramo rett til å kreve purregebyr i henhold til lovens
gjeldende satser, og den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.
• Endringer i musikkbruken, adresse og firmanavn, opphør eller overdragelse av virksomheten til andre skal meddeles Gramo skriftlig.
Ved overdragelse skal også overtagers navn og adresse oppgis. Ved endring i musikkbruk beregnes vederlag fra den måned/dag
endringen skjer.
• Gramo refunderer ikke innbetalt vederlag for avsluttet regnskapsår. Hvis opplysninger om musikkbruk viser seg å være ukorrekt,
kan Gramo beregne vederlag på bakgrunn av korrekte opplysninger og belaste forsinkelsesrente.

