EESTI FONOGRAMMITOOTJATE ÜHING (EFÜ)
Õigustest saadavast tasust või õigustest saadava tasu
investeerimisest tekkinud mis tahes tulust
tehtavate mahaarvamiste üldpõhimõtted

1. Vahendustasude mahaarvamine
1.1. Selleks, et katta Eesti Fonogrammitootjate Ühingu (edaspidi EFÜ) poolt õiguste omajate
õiguste teostamise kulud, on EFÜ-l õigus vastavad vahendustasud õiguste teostamise eest
kogutavast tasust (edaspidi õigustest saadav tasu) või õigustest saadava tasu investeerimisest
tekkinud mis tahes tulust maha arvata.
1.2. EFÜ poolt õiguste teostamise korral ei või vahendustasud olla suuremad kui 25%
(kakskümmend viis protsenti) õiguste teostamise eest kogutud tasu kogusummast.
Vahendustasud peavad olema mõistlikud ning kehtestatud objektiivsetel alustel, nende
suuruse määramisel võetakse arvesse varasemat praktikat ja konkreetses tegevusvaldkonnas
õiguste teostamise eeldatavaid tulusid ja kulusid. Täpse vahendustasude suuruse ehk selle,
millises määras on EFÜ-l vastaval aastal lubatud õigustest saadavast tasust oma
vahendustasusid maha arvata, arvestades nimetatud piirmäära, kehtestab igal aastal oma
otsusega EFÜ juhatus.
1.3. EFÜ juhatus peab oma otsusega kehtestama õigustest saadavast tasust maha arvatava
vahendustasu suuruse eelkõige järgmistes valdkondades:
1.3.1. avalik esitus;
1.3.2. edastamine ringhäälingus;
1.3.3. taasedastamine kaabeltelevisioonis;
1.3.4. reprodutseerimine;
1.3.5. fonogrammide kasutamine audio- ja videotoodete helindamisel (nn
sünkroniseerimistasu);
1.3.6. audiovisuaalsetes teostes sisalduvate fonogrammide üldsusele kättesaadavaks tegemine;
1.3.7. fonogrammide üldsusele kättesaadavaks tegemine striimingu-ja allalaadimisteenustes;
1.3.8. teiselt kollektiivse esindamise organisatsioonilt ja välismaalt laekuvate tasude
käsitlemine;
1.3.9. muu eelpool nimetamata valdkond.
1.4. EFÜ poolt kohaldatavate vahendustasude määrade kehtestamisel lähtub EFÜ juhatus:
1.4.1. vastava aasta eelarvest (sh üldkulude suurusest);
1.4.2. konkreetse teenuse osutamisega seotud kulude suurusest;
1.4.3. konkreetse kasutusvaldkonna õiguste teostamisega seotud kulude suurusest;
1.4.4. konkreetse kasutusvaldkonnaga seotud õigustest saadava tasu jaotamisega seotud
kulude suurusest;
1.4.5. õigustest saadava tasu väljamaksmisega seotud kulude suurusest.

1.5. EFÜ poolt kohaldatavad vahendustasude määrad on üldsusele kättesaadavad EFÜ
veebilehel www.efy.ee.
1.6. Valdkonna vahendustasu, milles õiguste teostamise eeldatav kulu oleks suurem kui 25%
õiguste teostamise eest kogutud tasust, on lubatud katta teistes valdkondades kogutavast
vahendustasust või järgnevatel perioodidel kogutavast vahendustasust tingimusel, et
väljamaksete tegemisel ei ületaks vahendustasu mitte üheski valdkonnas punktis 1.2.
nimetatud piirmäära.
1.7. Kui EFÜ poolt vastaval aastal kantud tegelikud kulud olid väiksemad kui summad, mida
EFÜ vahendustasudena õigustest saadavast tasust maha arvas jääb kasutamata jäänud
vahendustasu EFÜ arvele ja sellest on võimalik katta tulevaste perioodide kulusid.

2. Muud mahaarvamised
2.1. EFÜ-l on pärast vahendustasude mahaarvamist ning enne tasu väljamaksmist õigus maha
arvata õigustest saadavast tasust jaotamisele kuuluvatest summadest ka kuni 10%
kasutamiseks Eesti muusikatööstuse edendamiseks või muuks sarnaseks eesmärgiks vastavalt
EFÜ juhatuse otsustele. Kusjuures EFÜ-l on õigus teostada Eesti muusikatööstuse
edendamise või muu sarnase eesmärgiga seotud mahaarvamisi ainult nende õiguste omajate
saadavast tasust, millised on vastava liikme- või esinduslepingu sõlmimisel andnud EFÜ-le
sellisteks mahaarvamisteks selgesõnalise nõusoleku.
2.2. EFÜ kannab õigustest saadavast tasust Eesti muusikatööstuse edendamiseks või muuks
sarnaseks eesmärgiks tehtavad mahaarvamised vastavasse spetsiaalsesse fondi (edaspidi
arengufond).
2.3. EFÜ kasutab arengufondi kantud raha:
2.3.1. toetuste maksmiseks vastavalt toetuse taotluse korra alusel laekunud taotlustele ja EFÜ
juhatuse otsustele;
2.3.2. erinevate muusikaprojektide finantseerimiseks nii omal algatusel (näiteks Eesti
Muusikaauhinnad, Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad) kui ka taotluste alusel;
2.4. EFÜ-lt toetuste taotlemise kord on üldsusele kättesaadav EFÜ veebilehel www.efy.ee.
2.5. Arengufondi kantud raha kasutamise, eelkõige toetuste andmise, otsustab EFÜ juhatus.
Vastavatest otsustest on EFÜ juhatus kohustatud aru andma EFÜ korralisel üldkoosolekul.
2.6. Õigustest saadud tasu (sh vahendustasu) investeerimisest ja investeeringutest tekkinud
tulude investeerimisest tekkinud mis tahes tulu jääb EFÜ kasutusse.

3. Jõustumine
Käesolevad põhimõtted on kinnitatud EFÜ üldkoosoleku poolt 29.08.2017.

