MUUSIKAESITAMISLEPING Nr__________
__________________.a.
RESTORANIS, BAARIS, HOTELLIS vms. TOITLUSTUS- või MAJUTUSETTEVÕTTES
Toimekoha nimetus________________________________________________________________
Asukoht_______________________________________________________Tel.___________________
RESTORAN, BAAR jms.
Mehhaaniline taustmuusika
Külastajate kohtade arv_________

□

□ Tantsimine mehhaanilise muusika saatel
Külastajate kohtade arv _________. Nädalas _________ päeva.

□ Elav muusika
□ Terrass

□ Karaoke

□ Varietee- või revüüprogramm

a) mehhaaniline taustmuusika ajavahemikus____________ - _____________
Külastajate kohtade arv___________
b) tants mehhaanilise muusika saatel ajavahemikus__________ - ___________ _____korda nädalas.
Külastajate kohtade arv___________
HOTELL jms.
Tubade arv __________

□ muusika kuulamise võimalust (raadio- või TV-programmid jm. võimalused) pakutakse ________ toas.
□ Muusika üldkasutatavates ruumides
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: Airi-Ulrike Lillevälja,
Tõnu Kaumann või Mart Jööts
tel. 668 43 83, 668 43 63, 668 43 79
airi@eau.org tonu@eau.org
mart.joots@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 Litsentsiaat) vastavalt
autoriõiguse seaduse §13 lg.1 punktile 7, §13¹ lg.2, §46 lg.1 loa EAÜ repertuaaris olevate Eesti Vabariigis
autoriõigusega kaitstud tekstiga ja ilma tekstita muusikateoste (edaspidi Teosed) avalikuks esitamiseks
lepingus märgitud restorani, baari, hotelli või muu sarnase toitlustus- või majutusettevõtte asukohas. Kui
Litsentsiaadi valduses on mitu toitlustus- või majutusettevõtet (s.h. samas hoones asuvaid), siis sõlmitakse
iga ettevõtte (koha) kohta eraldi leping.
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 mõistavad pooled Teoste kas osaliselt või tervikuna ette kandmist kas vahetult
(edaspidi elav muusika) või kaudselt mis tahes tehnilise vahendi või protsessi (raadio, televiisori, interneti,
plaadi-, CD-mängija jne) vahendusel (edaspidi mehhaaniline muusika), 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 Litsentsiaadile antud luba on oma sisult lihtlitsents ning Litsentsiaadil ei ole
õigust anda seda edasi kolmandale isikule.
5. Toitlustus- ja majutusettevõtete poolt EAÜ-le Teoste avaliku esitamise eest makstavad litsentsitasu
määrad on avaldatud EAÜ veebilehel (www.eau.org) ning need on ühetaolised kõikide toitlustus- ja
majutusettevõtete suhtes. EAÜ kohustub kalendriaasta kestel mitte muutma litsentsitasu määrasid. Juhul kui
EAÜ muudab tasumäärasid, on ta kohustatud sellest Litsentsiaadile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis teatama vähemalt kuus nädalat enne jooksva kalendriaasta lõppu, ning need hakkavad
kehtima järgmise aasta 01.jaanuarist.
6. Litsentsitasu mehhaanilise muusika eest kannab Litsentsiaat EAÜ poolt esitatud arve alusel üle EAÜ
arveldusarvele igale kvartalile järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks.
7. Elava muusika kasutamise kohta on Litsentsiaat kohustatud hiljemalt kvartalile järgneva kuu
20.kuupäevaks esitama EAÜ-le arvestuslehe, mis sisaldab litsentsitasu määramisel olulist tähtsust omavaid
andmeid. Saadud arvestuslehe alusel esitab EAÜ Litsentsiaadile arve hiljemalt viiendal tööpäeval peale
arvestuslehe saamist. Litsentsiaat kannab EAÜ-le elava muusika esitamise eest makstava litsentsitasu EAÜ
arveldusarvele üle viie pangapäeva jooksul arvates EAÜ poolt arve saamisest. Arvestuslehe mitteõigeaegsel
esitamisel maksab Litsentsiaat EAÜ-le leppetrahvi, mille suurus iga arvestuslehe esitamisega viivitatud
päeva eest on 12,80 eurot. Elava muusika kasutamisest EAÜ-le mitteteatamisel maksab Litsentsiaat EAÜ-le
leppetrahvi 191,70 eurot iga kuu kohta, millal toimus elava muusika kasutamine, millest EAÜ-le ei teatatud.
8. Litsentsitasu maksmisega viivitamise korral kohustub Litsentsiaat maksma viivist 0,5% iga litsentsitasu
maksmisega viivitatud kalendripäeva eest tähtaegselt tasumata summast.
9. Litsentsiaat on kohustatud kvartalile järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks esitama EAÜ-le elava muusika
kohta repertuaari aruande. Repertuaariaruande koostamiseks nõuab Litsentsiaat andmeid esitajatelt kvartali
jooksul nende poolt ettekantud Teoste pealkirjade ja autorite kohta. Varietee- või revüüprogrammi puhul
tuleb EAÜ-le esitada ka andmed koreograafi kohta. Repertuaariaruande mitteõigeaegsel esitamisel maksab
Litsentsiaat EAÜ-le leppetrahvi, mille suurus iga repertuaariaruande esitamisega viivitatud päeva eest on
3,20 eurot.
10. Litsentsiaat on kohustatud EAÜ-le kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama
muusika kasutamisega, külastajate kohtade arvuga jms. seotud muutustest, millel on litsentsitasu määramisel
oluline tähtsus.
11. Kui Litsentsiaadile kuuluva ettevõtte ruumid rendib/üürib ühekordse ürituse läbiviimiseks kolmas isik
ning esitab sellel üritusel ka muusikat, on Litsentsiaat kohustatud sellele kolmandale isikule teatama, et
muusika esitamiseks peab ta EAÜ-lt loa taotlema. Samuti on Litsentsiaat kohustatud EAÜ-le teatama selle
kolmanda isiku nime ja muud andmed, ürituse toimumisaja ning juhul kui sellel kolmandal isikul on ürituse
jaoks esitusluba EAÜ-lt eelnevalt taotletud, siis ka litsentsilepingu numbri.
12. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavalt kehtivale seadusandlusele.
13. Leping peab olema poolte poolt omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud.
14. 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. Pooltel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades teisele poolele oma
sellekohasest soovist vähemalt üks kuu ette. 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 (litsentsitasu, viivis, leppetrahv) viivitamatut maksmist.
Litsentsiaat
________________________________
lepingu sõlmija nimi ja allkiri

EAÜ
_______________________________
EAÜ volitatud esindaja nimi ja allkiri

MUUSIKA ESITAMISE TASUMÄÄRAD
RESTORANIS, BAARIS, HOTELLIS vms. TOITLUSTUS- või MAJUTUSETTEVÕTTES
A. ELAV MUUSIKA JA KARAOKE, s.o. muusika mis on ette lauldud, mängitud või muul viisil ette
kantud vahetult või mõne tehnilise vahendi (näit. fonogrammi) kaasabil. Litsentsitasu suurus on 15 € päevas.
Litsentsitasu suurus elava muusika ja karaoke eest ei sõltu külastajate kohtade arvust ega sellest kas elava muusika
saatel tantsitakse või on see ainult taustaks.

B. VARIETEE- VÕI REVÜÜPROGRAMM
Varietee- või revüüprogrammi esitamisel on litsentsitasu suurus 16,50 € päevas, hoolimata sellest kas
varietee- või revüüprogrammi saatemuusika oli elavas või mehhaanilises ettekandes.
C. MEHHAANILINE MUUSIKA, s.o. muusika, mille ettekandmisel lepingus märgitud ettevõtte asukohas
ei osale muusika esitaja(d), vaid mida kantakse ette ainult tehniliste vahendite kaudu.
Külastajate
kohti
1-20
-50
-100
-150
-200
-300
-400
igalt järgmiselt 100-lt
üle 1000

Mehhaaniline
taustmuusika
16 €/kuus
21 €/kuus
37 €/kuus
48 €/kuus
71 €/kuus
93 €/kuus
111 €/kuus
+18 €/kuus
240 €/kuus

1-2 korda
19 €/kuus
21 €/kuus
29 €/kuus
37 €/kuus
45 €/kuus
53 €/kuus
61 €/kuus
+8 €/kuus
117 €/kuus

Tantsimine nädalas
3-4 korda
5-7 korda
24 €/kuus
35 €/kuus
29 €/kuus
45 €/kuus
40 €/kuus
64 €/kuus
51 €/kuus
80 €/kuus
61 €/kuus
98 €/kuus
72 €/kuus
120 €/kuus
83 €/kuus
136 €/kuus
+11 €/kuus
+16 €/kuus
157 €/kuus
247 €/kuus

Litsentsiaat maksab mehhaanilise muusika esitamise eest litsentsitasu järgmiselt:
*mehhaanilise taustamuusika eest vastavalt külastajate kohtade arvule;
*juhul kui lisaks mehhaanilisele taustamuusikale pakutakse ka tantsimise võimalust mehhaanilise muusika
saatel, maksab Litsentsiaat veel lisaks mehhaanilisele taustamuusikale litsentsitasu tantsimise eest, mis
oleneb tantsuõhtute sagedusest ja külastajate kohtade arvust. Juhul kui tantsuõhtuid korraldatakse harvem kui
kord nädalas, on litsentsitasu suurus 13 € päeva eest.
Litsentsitasu suurus mehhaanilise muusika eest ei sõltu sellest, milliste tehniliste vahendite või protsesside (raadio,
televiisori, interneti, plaadi-, CD-mängija jne) vahendusel muusikat esitatakse.
Juhul kui lepingus märgitud ettevõtte asukohas esitatakse lisaks mehhaanilisele muusikale ka elavat muusikat või
esitatakse varietee- või revüüprogrammi, siis maksab Litsentsiaat lisaks antud punktis C märgitud litsentsitasule veel
litsentsitasu punktis A või B toodud suuruses.

D. MUUSIKA MAJUTAMISEKS MÕELDUD KOHTADES
Hotellid jm majutamiseks mõeldud kohad on muusika kasutamisõiguse eest litsentsitasu maksmisel jaotatud
kahte piirkonda: I piirkonda kuuluvad majutusettevõtted, mis asuvad Harjumaal, Tallinnas, Tartus, Pärnus ja
Haapsalus; II piirkonda kuuluvad majutusettevõtted, mis ei asu I piirkonnas.
D1 tubades esitatava muusika eest - olenevalt tubade arvust, kus pakutakse võimalust kuulata muusikat
näiteks mingi tehnilise vahendi (raadio, televiisori jne) või protsessi vahendusel:
Tubade arv
1-150
151-200
igalt järgmiselt 50-lt

I piirkond
1,00 € ühe toa kohta kuus
179 €/kuus
+27 €/kuus

II piirkond
0,80 € ühe toa kohta kuus
143 €/kuus
+22 €/kuus

D2 hotelli vms. üldkasutatavates ruumides (lobby, koridor) esitatava muusika eest - olenevalt hotelli
suurusest ehk olemasolevate tubade arvust:
Tubade arv
1-50
51-100
101-200
201 või enam

I piirkond
14 €/kuus
21 €/kuus
33 €/kuus
44 €/kuus

II piirkond
11 €/kuus
17 €/kuus
26 €/kuus
35 €/kuus

Märkused:
1. Antud litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt käibemaksuseadusele EAÜ poolt lisatavat
käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse eraldi reana välja EAÜ poolt
esitataval arvel.
2. Antud litsentsitasu määrad kehtivad alates 01.jaanuarist 2017.a kuni 31.detsembrini 2021.a.

