Ansökan om medlemskap
Kriterier för medlemskap
Medlemskap i föreningen kan sökas av
musikförlag och bolag som bedriver sådan
verksamhet i Sverige som uppfyller något
av kriterierna i punkterna 1–3 nedan och
som innehar svenskt registreringsbevis.
1.
Medlemskap kan sökas av bolag som
bedriver musikförlagsverksamhet i Sverige.
Med musikförlagsverksamhet avses sådan
yrkesmässig verksamhet som bedrivs på
basis av upphovsrättsavtal med
upphovsman som ger bolaget rätt att
tillvarata och representera
upphovsmannens upphovsrättigheter till
musikaliskt verk enskilt eller i kombination
med litterärt verk, i fortsättningen
benämnt ”Musiken” som ger bolaget rätt att
inkassera andel av rättighetsintäkter som
uppstår vid nyttjandet av Musiken.
2.
Medlemskap kan sökas av bolag som
bedriver verksamhet i Sverige i huvudsak
på basis av subförlagsavtal eller
administrationsavtal med utländskt eller
svenskt musikförlag.
3.
Medlemskap kan sökas av bolag som
bedriver verksamhet i Sverige i huvudsak
på basis av licensavtal som ger rätt att ge ut
eller på annat sätt tillgängliggöra Musiken i
grafisk form.
Omsättningsgräns
Den som uppfyller villkoren för
medlemskap enligt någon av punkterna 1–3
och som uppnår en omsättning som uppgår
till minst det belopp som utgör
Skatteverkets omsättningsgräns för
momsregistrering (för närvarande 30 000
kronor), genom att ha uppburit ersättning
för nyttjande av Musiken genom avräkning
från upphovsrättssällskap, intäkter från
upphovsrättsliga licensupplåtelser eller
genom intäkter från grafiskt mång-
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faldigande av Musiken i digital eller analog
form, kan bli medlem.
Åtagande
Den som blir medlem i föreningen ska följa
Musikförläggarnas stadgar och föreningens
uppförandekod.
Insats, medlems- och serviceavgift
Godkänns ansökan av styrelsen, blir
bolaget medlem i föreningen under
förutsättning att insats om 5 000 kronor
och medlemsavgift (för närvarande 50
kronor/år) samt serviceavgift betalas inom
30 dagar efter det att beslut om inträde
meddelats bolaget.
Serviceavgiften är differentierad med ett
maxbelopp på 85 000 kronor/år och en
lägsta avgift på 7 000 kronor/år.
Den omsättning som är registrerad hos
Bolagsverket per den sista vardagen i maj
månad närmast innan
medlemskapsansökan görs, ligger till grund
för den första faktureringen av serviceavgiften. Avgiften baseras på uppgift från
Bolagsverket på total omsättning för det
organisationsnummer som söker
medlemskap i föreningen.
Ny medlem betalar halv serviceavgift år 1.
Halv serviceavgift gäller för år 1 oavsett
när under året bolaget blir medlem.
Avgifts
-grupp

Omsättning

1
2
3
4
5
6
7

<7 mkr
7 – 20 mkr
20 – 30 mkr
30 – 40 mkr
40 – 60 mkr
60 – 90 mkr
90 – 150 mkr

8

>150 mkr
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% av
omsättning

0,10%
minst 7 tkr
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,02%
max 85 tkr
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Bifogade handlingar
Till ansökan ska bifogas:
•
Svenskt registreringsbevis
•
Årsredovisning/revisorsintyg som styrker att omsättningsgräns för momsregistrering
uppnåtts i verksamheten.
Nedan angivet bolag ansöker härmed om medlemskap i musikförlagens i Sveriges
branschorganisation Musikförläggarna.
Bolagets namn

Organisationsnummer

____________________________________________

__________________________

Skriv en sammanfattande historik om bolaget till underlag för styrelsens beslut om
antagande av bolaget som ny medlem i Musikförläggarna:

_________________________________
Ort & datum
_____________________________________
Underskrift firmatecknare
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______________________________________
Namnförtydligande
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