Information om blanketterna
Följande blanketter ska användas vid redovisning (se även filen ”Välj rätt blankett”):
•
•
•

Om produktionen omfattas av en försöksreglering eller -avtal avseende manusbundna tvserier ska Bilagorna 4, 5 och 9 fyllas i.
Handlar det om en nyproduktion som omfattas av Film- och TV-avtalet ska Bilagorna 1, 3 (vid
behov), 4 och 5 fyllas i.
För löpande redovisning används Bilaga 2.

Nedan finner du närmare information om hur redovisningen på respektive blankett ska ske:
Bilaga 1 ”Redovisning vid nyproduktion av FILM/TV”
•

Royaltyandelen för pre-sales behöver inte räknas fram, ange endast beloppet.

Bilaga 2 ”Löpande redovisning”
•
•

Finns en distributör så räcker det med att skicka in en kopia av distributörens rapport då den
är ackumulerad och redovisar intäkter, kostnader och eventuell minimigaranti (MG).
Eventuella försäljningar som ni själva gör (d.v.s. inte distributören) tas upp på blanketten.

Bilaga 3 ”Redovisning vid nyproduktion för premiär i TV-fönstret/Webb/Play”
•

•

Blanketten avser hela produktionen, inte bara en enstaka medverkande, och de
rapporterade beloppen ska motsvara summorna av bilaga 4 (för löntagare) resp. bilaga 5 (för
företagare).
Royaltyandelen behöver inte räknas fram, ange endast vilken procentsats som är avlöst för
första licensperioden.

Bilaga 4 ”Gageuppgifter Löntagare” / Bilaga 5 ”Gageuppgifter Företagare”
•
•

•
•

De yrkestitlarna som är royaltyberättigade enligt kollektivavtalet finns som en lista och det är
endast möjligt att välja från denna.
Minderåriga medverkande ska tas med på listan, har dock endast rätt till royalty om de hade
en huvudroll. Under ”Notering” längst till höger ska minderåriga markeras med ”Barn, ej
huvudroll” resp. ”Barn, huvudroll”.
Totalgaget ska redovisas enligt informationen på blanketten. Observera att grundgaget inte
inkluderar den första licensperioden.
Medverkande som har klippts bort har ingen rätt till upphovsrättslig ersättning.

Bilaga 9 ”Redovisning av budget”
•
•
•
•

Denna bilaga används för alla produktioner där budgeten används som beräkningsunderlag
för den upphovsrättsliga ersättningen.
Premiärdatumet ska anges då det behövs för att planera faktureringen.
Löptiden (d.v.s. den avlösta licensperioden) ska anges som 1–5 år eller 1–10 år.
Markera tydligt sådana pre-sales som avser försäljning utanför Norden.
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