Eesti Autorite Ühing

Õigustest saadavast tasust või õigustest saadava tasu
investeerimisest tekkinud mis tahes tulust
tehtavate mahaarvamiste üldpõhimõtted

1. Halduskulude mahaarvamine
1.1. Selleks, et katta Eesti Autorite Ühingu (edaspidi „EAÜ“) poolt autorite ja nende õiguste
omajate varaliste õiguste teostamise kulud, on EAÜ-l õigus vastavad halduskulud
teoste kasutusõiguste andmisest saadavast tasust (edaspidi - õigustest saadav tasu) või
õigustest saadava tasu investeerimisest tekkinud mis tahes tulust maha arvata.
1.2. EAÜ üldkoosolek kinnitab igal aastal EAÜ poolt eelmisel aastal tehtud halduskulude
suuruse ja otsustab EAÜ poolt kohaldatavate haldus- ehk vahendustasude suuruse ehk
selle, millises määras on EAÜ-l vastaval aastal lubatud õigustest saadavast tasust oma
halduskulusid maha arvata.
1.3. EAÜ poolt kohaldatavate haldus- ehk vahendustasude määrade kehtestamisel lähtub
EAÜ üldkoosolek:
1.3.1. vastava aasta eelarvest;
1.3.2. konkreetse teenuse osutamisega seotud kulude suurusest;
1.3.3. konkreetse kasutusvaldkonna litsentseerimisega seotud kulude suurusest;
1.3.4. konkreetse kasutusvaldkonnaga seotud õigustest saadava tasu jaotamisega
seotud kulude suurusest;
1.3.5. õigustest saadava tasu väljamaksmisega seotud kulude suurusest.
1.4. EAÜ poolt kohaldatavad haldus- ehk vahendustasude määrad on üldsusele
kättesaadavad EAÜ veebilehel www.eau.org
1.5. Kui EAÜ poolt vastaval aastal kantud tegelikud halduskulud olid väiksemad kui
summad, mida EAÜ haldus- ehk vahendustasudena õigustest saadavast tasust maha
arvas, on EAÜ kohustatud:
1.5.1. tegema haldustasude tasaarvestuse, suunates kulutamata jäänud haldustasu
ümberjaotusesse ja pärast seda õiguste omajatele väljamaksmisele ja/või
1.5.2. kandma kulutamata jäänud haldustasu fondidesse.
2. Sotsiaal- ja kultuuriteenustega seotud mahaarvamised
2.1. EAÜ-l on teiste kollektiivse esindamise organisatsioonide õigustest saadavast tasust
lisaks haldus- ehk vahendustasudele õigus maha arvata ka kulusid, mis on seotud EAÜ
poolt osutatavate sotsiaal- ja kultuuriteenustega. Kusjuures EAÜ-l on õigus teostada
sotsiaal- ja kultuuriteenustega seotud mahaarvamisi ainult nende kollektiivse
esindamise organisatsioonide õigustest saadavast tasust, millised on vastava
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esinduslepingu sõlmimisel andnud EAÜ-le sellisteks mahaarvamisteks selgesõnalise
nõusoleku.
2.2. Sotsiaal- ja kultuuriteenuste osutamisega seotud mahaarvamiste suuruses ehk määras
lepib EAÜ kokku individuaalselt iga kollektiivse esindamise organisatsiooniga
esinduslepingu sõlmimisel.
2.3. EAÜ kannab õigustest saadavast tasust tehtavad sotsiaal- ja kultuuriteenustega seotud
mahaarvamised vastavasse spetsiaalsesse reservfondi (edaspidi – sotsiaalkultuurifond).
2.4. EAÜ kasutab sotsiaal-kultuurifondi kantud raha:
2.4.1. toetuste maksmiseks eakatele või töövõimetutele EAÜ liikmetele;
2.4.2. erinevate muusika-, kunsti jm. kultuuriprojektide finantseerimiseks nii omal
algatusel kui taotluste alusel.
2.5. EAÜ-lt kultuuriprojektidele toetuste taotlemise kord on üldsusele kättesaadav EAÜ
veebilehel www.eau.org
2.6. Sotsiaal-kultuurifondi kantud raha kasutamise, eelkõige toetuste andmise, otsustab
EAÜ juhatus. Vastavatest otsustest on EAÜ juhatus kohustatud aru andma EAÜ
korralisel üldkoosolekul.
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