MUUSIKAESITAMISLEPING Nr ______________
_________________.a.
KAUBANDUS- JA TEENINDUSETTEVÕTTES
Kaubandusvõi teenindusettevõtte nimetus ___________________________________________________
Asukoht ______________________________________________________________________
Teenindamisalune pind __________ m²
Muusika esitamine väljaspool
kaubandus- või teenindusettevõtet



jah



ei

LEPINGU SÕLMIJAD

Eesti Autorite Ühing

Jur.isiku/FIE nimi______________________
____________________________________

Lille 13, 10614 Tallinn

aadress_______________________________

registrikood 80004182

registrikood___________________________

tel. 668 43 60, e-post: eau@eau.org

tel. _____________ e-post_______________

konto nr. EE902200221010016591

konto nr. _____________________________
arve saata aadressil_____________________

kontaktisik: Mart Jööts või
Tõnu Kaumann
tel. 668 43 79, 668 43 63
mart.joots@eau.org tonu@eau.org

kontaktisik____________________________
tel.______________ e-post_______________

LEPINGU TINGIMUSED
1. Käesoleva lepinguga (edaspidi Leping) annab Eesti Autorite Ühing (edaspidi EAÜ) lepingule
allakirjutanud juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale (edaspidi Litsentsisaaja)
vastavalt autoriõiguse seadusele loa EAÜ repertuaaris olevate Eesti Vabariigis autoriõigusega
kaitstud tekstiga ja ilma tekstita muusikateoste (edaspidi Teosed) avalikuks esitamiseks Lepingus
märgitud kaubandus- või teenindusettevõtte asukohas.
2. EAÜ repertuaar koosneb Teostest, mille õigusi EAÜ esindab autoritega, nende õigusjärglastega
või kirjastajatega sõlmitud lepingute alusel ja teiste autoreid esindavate organisatsioonidega
sõlmitud lepingute alusel.
3. Teoste avaliku esitamise all mõeldakse vastavalt autoriõiguse seaduse §-le 10 nende ette
lugemist, mängimist, laulmist või muul viisil ette kandmist kas vahetult või mis tahes tehnilise
vahendi või protsessi (raadio, televisioon, plaadi-, kassetti-, CD-mängija jne.) vahendusel,
sõltumata sellest, kas üldsus Teoseid tegelikult tajus või mitte, ning kohas, mis on üldsusele

avatud või ka kohas, mis pole küll laiemale üldsusele avatud, kuid kus viibib oluline arv isikuid
väljastpoolt perekonda ja lähimat tutvusringkonda.
4. EAÜ poolt antud Lepinguga Litsentsisaajale antud luba on oma sisult lihtlitsents ning
Litsentsisaajal ei ole õigust anda seda edasi kolmandale isikule.
5. Kaubandus- ja teenindusettevõtete poolt EAÜ-le Teoste avaliku esitamise eest makstavad
litsentsitasu määrad on avaldatud EAÜ veebilehel (www.eau.org) ning need on ühetaolised
kõikide kaubandus- ja teenindusettevõtete suhtes. Litsentsitasu suurus sõltub, st. tasumäär oleneb
kaubandus-ja teenindusettevõtte teenindamisaluse pinna suurusest ja sellest, kas Teoseid
esitatakse väljaspool kaubandus- ja teenindusettevõtet. Litsentsitasu suurus ei olene sellest, kas
tegemist on elavas esituses või tehnilise vahendi vahendusel ettekantud Teostega ja ajaliselt kui
palju teoseid päevas/nädalas/kuus esitatakse ning samuti sellest kas üldsus Teoseid tegelikult
tajub või mitte.
6.. EAÜ kohustub kalendriaasta kestel mitte muutma litsentsitasu määrasid. Juhul kui EAÜ
muudab tasumäärasid, on ta kohustatud sellest Litsentsisaajale kirjalikult või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis teatama vähemalt kuus nädalat enne jooksva kalendriaasta
lõppu, ning need hakkavad kehtima järgmise aasta 01.jaanuarist.
7. Litsentsitasu maksab Litsentsisaaja kvartalite kaupa, kandes selle EAÜ poolt esitatud arve
alusel üle EAÜ pangaarvele hiljemalt kvartalile järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks. Viivitamise
korral kohustub Litsentsisaaja maksma viivist 0,5% iga litsentsitasu maksmisega viivitatud
kalendripäeva eest tähtaegselt tasumata summast.
8. Litsentsisaaja on kohustatud EAÜ-le teatama kõikidest muutustest, millel on litsentsitasu
määramisel oluline tähtsus (näit. teenindamisaluse pinna vähenemine/suurenemine, muusika
kasutamise lõpetamine).
9. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele.
10. Leping peab olema poolte poolt omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud.
11. Leping kehtib alates _______________________.a. kuni 31.detsembrini 20___.a. ja pikeneb
ühe kalendriaasta kaupa, kui kumbki pooltest ei teata selle lõpetamise soovist kirjalikult vähemalt
üks kuu enne jooksva aasta 31.detsembrit. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise soovist tuleb teisele
poolele kirjalikult vähemalt üks kuu ette teatada. Kui üks pooltest ei täida Lepingu olulisi
tingimusi on teisel poolel õigus leping ühepoolselt erakorraliselt üles öelda ning EAÜ-l on õigus
nõuda lepingu järgi maksmisele kuuluvate summade viivitamatut maksmist.
Eesti Autorite Ühing

Litsentsisaaja

__________________________
lepingu sõlmija nimi

___________________________
lepingu sõlmija nimi

__________________________
allkiri

___________________________
allkiri

MUUSIKA ESITAMISE TASUMÄÄRAD
KAUBANDUS- JA TEENINDUSETTEVÕTTES

Litsentsitasu suurus sõltub:
1. teenindamisaluse pinna suurusest
Teenindamisalune
pind m²

Tasumäär kuus

Teenindamisalune
pind m²

Tasumäär kuus

1 31 51 101 151 201 401 601 801 1001120114011601-

3,00 €
4,00 €
6,00 €
7,00 €
7,50 €
9,00 €
12,00 €
15,00 €
18,00 €
20,00 €
22,50 €
25,00 €
28,00 €

1801-2000
2001-2500
2501-3000
3001-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
5001-6000
6001-7000
7001- jne.

32,00 €
37,00 €
43,00 €
49,00 €
54,00 €
60,00 €
65,00 €
74,00 €
82,00 €

30
50
100
150
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800

2. muusika esitamisest
teenindusettevõtet

väljaspool

iga järgmise 1000 m² eest suureneb tasumäär
8,50 € kuus

kauplust

või

muud

kaubandus-

ja

* Juhul kui lisaks kaubandus-ja teenindusettevõttes sees kõlavale muusikale esitatakse muusikat
väljaspool kaubandus- ja teenindusettevõtet vastavatest valjuhäälditest, tuleb täiendavalt punktis 1
nimetatud tasumääradele maksta 5,00 € kuus.
* Juhul kui muusikat esitatakse ainult väljaspool kaubandus- ja teenindusettevõtet, siis on
litsentsitasu suurus 5,00 € kuus.
Märkused:
1. Antud litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt käibemaksuseadusele EAÜ poolt lisatavat
käibemaksusummat. Käibemaks, mis lisandub litsentsitasu määrale, tuuakse EAÜ poolt ära
Litsentsisaajale saadetavas arves.
2. Antud litsentsitasu määrad kehtivad alates 01.jaanuarist 2020 kuni 31.detsembrini 2022.

