KÖLTSÉGEK, FIZETÉSI MÓDOK
PARTNER RÉSZESEDÉSE MELLÉKLET
I.

DALOK.HU ONLINE ZENEÁRUHÁZBAN TÖRTÉNT VÁSÁRLÁS ESETÉN

Magyar Élőzene Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Vörösvári út 101.; Továbbiakban: „Üzemeltető”)
tájékoztatja a Partnert, hogy jelen szerződés aláírásakor a szolgáltatás fogyasztói bankkártyával,
illetve PayPal fizetési megoldás segítségével egyenlíthetik ki a hangfelvételek ellenértékét.
Üzemeltető jogosult új fizetési megoldást bevezetésére.
Üzemeltető tájékoztatja a Partnert, hogy az említett fizetési megoldások alább részletezett járulékos
költségeit a szolgáltatás fogyasztói, a fogyasztói ár részeként kötelesek megfizetni, a következők
szerint:
1. bankkártyával történő fizetés esetébenköltsége: bruttó teljesített kifizetés 3%-a
2. PayPal-al történő fizetés esetében
a. Magyarországról történő PayPal fizetés költsége: bruttó teljesített kifizetés
összegének 5%-a, és ezen felül15 Ft*
b. Magyarországon kívülről történő (ún. cross border) PayPal fizetés költsége: bruttó
teljesített kifizetés összegének 6%-a +15 Ft*
* A PayPal mindenkori díjszabásának alapján

Partner elfogadja, hogy Üzemeltető az alkalmazandó általános forgalmi adó kulcsát, az említett
fizetési megoldások járulékos költségeit, a szerzői jogdíjat illetve azok esetleges jövőbeni változásait
nem befolyásolhatja, annak változásáról Partnert azonban megfelelő módon tájékoztatni köteles.
Üzemeltető a fogyasztók (vásárlók) által fizetett nettó díjat – a Partner tájékoztatása mellett –
megemelheti. Felek megfelelő tájékoztatásnak tekintik az új feltételek Dalok.hu portálon történő
meghirdetését, ha erről Partner e-mail útján is tájékoztatást kap. Ha a Partner a tájékoztatást követő
15. napon belül nem él a szerződés 16. pontja szerinti felmondás jogával, úgy a változásokat mindkét
fél részéről elfogadottnak kell tekinteni.
További költség tételek, melyek a fizetési megoldás költségein felül levonásra kerülnek:
1.
üzemeltetési díj: a nettó teljesített kifizetés összegének 15%-a
2.
szerzői jogdíj:
Szerzői jogdíj kizárólag abban az esetben kerül levonásra, amennyiben a hangfelvétel szerzői
jogilag védett.
a) felvétel vásárlásánál a letöltésért fizetett díj (bruttó teljesített kifizetés) összegének 10%-a,
de minimum 23 Ft
b) teljes album vásárlásánál a letöltésért fizetett díj (bruttó teljesített kifizetés) összegének
10%-a, de minimum trackenként számított megkezdett zenei percenként 2 Ft.
Üzemeltető tájékoztatja a Partnert, hogy a bevételekből levont szerzői jogdíjat Üzemeltető minden
esetben megfizeti az Artisjus részére. Artisjus a szerzői jogdíjak felosztásakor eljuttatja a szerzők
részére az online zeneáruházban keletkezett értékesítésből származó szerzői jogdíjakat.
Levonások tételei:
Levonás alapja: bruttó ár

Levonás alapja: nettó ár

tétel

ÁFA 27%

15% üzemeltetési költség

tétel

fizetési költség díja

szerzői jogi díj

II.

TOVÁBBTERJESZTÉS ESETÉN, KÜLFÖLDI ZENEÁRUHÁZAKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEKNÉL

Amennyiben a Partner igénybe vette az Üzemeltető által biztosított Továbbterjesztés szolgáltatást, a
Továbbterjesztés bevételeivel kapcsolatban az Üzemeltető tájékoztatja a Partnert, hogy az alábbi
költség tételek kerülnek levonásra:
Üzemeltetési díj: a nettó vásárlás 15%-a

III. BEVÉTELEKBŐL ALKALMAZOTT LEVONÁSOK BEMUTATÁSA PÉLDÁKON KERESZTÜL
Üzemeltető az alábbi példákkal tájékoztatja Képviselőt, hogy a fogyasztó (vásárlók) által megfizetett
ellenérték az alábbi módon kerül felosztásra:

1. Vásárlás a Dalok.hu online zeneáruházból, fizetési megoldás: BANKKÁRTYA
Tétel
Bruttó fogyasztói ár
Áfa (27%)

Partner
205 Ft
44 Ft

Nettó fogyasztói ár (100%)

161 Ft

Banki tranzakció (3%)

6 Ft

Üzemeltetési költség (15%)

24 Ft

Szerzői jogdíj (14%)

23 Ft
108 Ft

Partner részesedése
(68 %)

+ Artisjus útján szerzői jogdíj a
szerző részére

2. Vásárlás a Dalok.hu online zeneáruházból, fizetési megoldás: PAYPAL, BELFÖLD
Tétel
Bruttó fogyasztói ár
Áfa (27%)

Partner
205 Ft
44 Ft

Nettó fogyasztói ár (100%)

161 Ft

PayPal, belföldi tranzakció
(5% + 15 Ft)
Üzemeltetési költség (15%)

25 Ft

Szerzői jogdíj (14%)

23 Ft

24 Ft

89 Ft
Partner részesedése
(68 %)

+ Artisjus útján szerzői jogdíj a
szerző részére

3. Vásárlás a Dalok.hu online zeneáruházból, fizetési megoldás: PAYPAL, KÜLFÖLD
Tétel

Partner

Bruttó fogyasztói ár
Áfa (27%)

205 Ft
44 Ft

Nettó fogyasztói ár (100%)

161 Ft

PayPal, belföldi tranzakció
(6% + 15 Ft)
Üzemeltetési költség (15%)

27 Ft

Szerzői jogdíj (14%)

23 Ft

24 Ft

87 Ft
Partner részesedése
(68 %)

+ Artisjus útján szerzői jogdíj a
szerző részére

1. Továbbterjesztésből származó bevétel esetén
Tétel
Nettó fogyasztói ár (100%)*

Partner
161 Ft*

Üzemeltetési költség (15%)

24 Ft

Partner részesedése
(68 %)

137 Ft

* Üzemeltető tájékoztatja a Partner, hogy a külföldi terjesztésből származó bevételek minden esetben nettó
bevételek. Üzemeltető továbbá tájékoztatja a Partnert, hogy a külföldi zeneáruházakban az egyes albumok és
felvételek árazása Üzemeltető jogkörén és hatáskörén kívül esik, azokat mindig az adott külföldi platform
határozza meg. A fenti táblázatban szereplő összegek ezért kizárólag tájékoztató jellegűek.

IV.

PARTNER RÉSZESEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSA
ELSZÁMOLÁSOKBAN

A BACKSTAGE FELÜLETÉN

ÉS

AZ

Partner adózás előtti részesedése = tranzakció (vásárlás) bruttó összegének a költség tételekkel
csökkentett összege, nettó összeg.
Partner adótípusa: A Partner által a szerződés kötésekor, vagy adatmódosításkor megadott adótípus.
Attól függően, hogy a Partner magánszemélyként kéri a kifizetést, vagy számlát ad mint egyéni
vállalkozó, vagy gazdasági társaság megkülönböztetünk SZJA, ÁFA27 vagy adómentes adótípusokat.
Partner adózás utáni részesedése = Partner részére kifizethető összeg: a fenti összeg partner
adótípusának megfelelő módon csökkentett vagy növelt része, melyet a partner számára kifizetünk.
Itt kerül alkalmazásra a partner által választott, a partner adatlapján rögzített adótípushoz tartozó
számolás (SZJA vagy ÁFA 27 vagy adómentes).

A Partner a szerződéses jogviszony alatt bármikor módosíthat adatain, így akár adótípus beosorlásán
is, a „Személyes Adatok” táblázat kitöltésével, mely a Backstage felületen, a Segítség/Adatváltozások
menüpontból tölthető le.
A Partner tudomásul veszi, hogy minden, a Partner által az Üzemeltető részére terjesztésre átadott
albumból befolyó bevételekre vonatkozóan kizárólag egy adótípus alkalmazható.

Amennyiben a Partner egy másik adótípust is alkalmazni kíván, arra új szerződést kell kötni. Tehát
egy Partner csak egyféle céggel tud például számlázni, minden bevétele után.
Amennyiben a Partner nem adatot kíván módosítani, hanem megtartaná a már meglévő számlaadó
gazdasági társaságot, de egy újabb albumot töltene fel, melynek eladásából származó bevételeire
egy, a szerződésben eltérő gazdasági társaság bocsájtana ki számlát, úgy a jelen szerződés keretein
belül ez nem valósítható meg, kizárólag akkor lehetséges, ha a Partner új szerződést köt az
Üzemeltetővel.

V.

ELSZÁMOLÁS A PARTNERREL

1. Értesítő levelek
A vásárlások tranzakciójából, illetve a külföldi partnerektől származó bevételekből kimutatás készül,
melyek alapján Üzemeltető minden hónapban, az elszámolási hónap lezárulásával a Partner részére
értesítő levelet küld, kizárólag e-mailen.
Partner az értesítő levelekben részletes információt kap az elszámolás hónapjában keletkezett
bevételeiből. Az értesítő levelekben a Partner jól elkülöníthetően látja, hogy a bevétel a Dalok.hu
online zeneáruház oldalain, vagy külföldi zeneáruházakban történt értékesítésekből származik-e.
Az értesítő levelekben a partner jól elkülöníthetően láthatja az alábbi tételeket:
1. elszámolás hónapja
2. a partnerhez tartozó tétel tranzakciós hónapját (amikor az adott felvételt/albumot, mely ehhez a
partnerhez tartozik, valójában eladtuk).
3. értékesítés helye: Dalok.hu / Believe
4. partner neve
5. zenekar neve
6. album vagy felvétel címe: attól függ, hogy teljes album eladás történt, vagy csak egyes felvételek
eladása
7. EAN/UPC vagy ISRC kód (amennyiben szerepel az adatbázisban)
8. letöltések és streamek száma: adott tranzakciós hónapban, összevont számként szerepel
9. partner részesedése: album vagy felvétel értékesítéséből származó bevétel, amely már a levonások
utáni összeget tartalmazza. Ez az összeg nettó összeg.
2. Backstage felület – Elszámolások és Számlák
Üzemeltető a Partner számára létrehozott Backstage felületen tájékoztatja a Partnert az
Üzemeltetőnél keletkezett bevételeket tartalmazó aktuális folyószámla egyenlegéről.
Partner az Elszámolások menüpontban tájékozódhat a jelenlegi folyószámla egyenlegéről, melyet
Üzemeltető az alábbiakban jelenít meg a Partner számára:
a) fejlécben a Partner szerződésben, vagy utólagos adatmódosítás során megadott, aktuális
adótípus besorolása
b) fejlécben a partner részére kifizethető, jelenleg a folyószámláján lévő nettó összeg, mely
összeg tartalmaz, minden, a partnernek még ki nem fizetett összeget
c) tételes felsorolásban az egyes elszámolási időszakokra vonatkozó, partner részére kifizetett,
vagy kiegyenlítésre váró nettó összegeket
Üzemeltető tájékoztatja a Partnert, hogy amennyiben a Partner adatmódosításával változik a Partner
adótípus besorolása, ezen változás kizárólag a partner részére kiegyenlítésre váró, még ki nem
fizetett elszámolási hónapok összegeit érinti, a már kiegyenlített elszámolási hónapok összegeit nem.
Amennyiben a Partner például SZJA-s adótípus besorolásból ÁFA27 adótípus besorolásba kerül,
kizárólag a még ki nem fizetett elszámolási hónapok összegeiről állíthat ki számlát az Üzemeltető felé.

Azon Partnerek, akik a felvételek/albumok eladásából származó bevételt egyéni vállalkozás vagy a
gazdasági társaság részére kérték kifizetni a Számlák menüpontban tájékozódhatnak kiegyenlítésre
váró és kiegyenlített számláik állapotáról.
A Számlák menüpontban a Partner az alábbi módon tájékozódhat számláinak jelenlegi állapotáról:
a) fejlécben a Partner szerződésben, vagy utólagos adatmódosítás során megadott, aktuális
adótípus besorolása
b) fejlécben a partner részére kifizethető, jelenleg a folyószámláján lévő nettó összeg, mely
összeg tartalmaz, minden, a partnernek még ki nem fizetett összeget
c) tételes felsorolásban az egyes elszámolási időszakokra vonatkozó, partner részére kifizetett,
vagy kiegyenlítésre váró nettó összegeket, melyekről a partner, akár összevontan is számlát
állíthat ki.

Üzemeltető tájékoztatja a Partnert, hogy a számla ellenében történő kifizetés a hatályos
jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően, 30 napos fizetési határidővel
történik.
Partner köteles a számlát a teljesítéstől számított 8 napon belül kiállítani.
Partner Üzemeltetőnek nem köteles havonta számlázni, lehetősége van több elszámolási hónap
során összegyűlt tételek együttes kiszámlázására is. Ebben az esetben a teljesítés dátuma mindig az
Üzemeltető által Partner részére küldött azon legutolsó értesítő levél dátuma lesz, melynek összegét
tartalmazza a Partner által kiállított számla.
Jelenleg az Üzemeltető minden hónap elsején küldi Partnereinek az értesítő levelet, tehát a teljesítés
dátuma is minden hónap elseje, ennek megfelelően a Partner köteles adott hónap elseje és
kilencedike közötti dátumon belül kiállítani a számlát Üzemeltető részére.
Amennyiben a Partner elmulasztja a teljesítéstől számított 8 napon belül kiállítani a számlát,
Üzemeltető tájékoztatja a Partnert, hogy a NAV mulasztási bírságot szabhat ki, melynek mértéke
számlánkként 500.000 Ft.
Partner számláját a Magyar Élőzene Nonprofit Kft. címére (1033 Budapest, Vörösvári út 101.)
küldheti, vagy elektronikus számlát az info@dalok.hu, elszamolas@dalok.hu, e-mail címekre.
Számláján szolgáltatásként a megfelelő TEÁOR számot tüntesse fel:
9001 - Előadó-művészet vagy
5920 - Hangfelvétel készítése, kiadása
Partner az elszámolásokkal kapcsolatos kérdéseivel az alábbi elérhetőségeken keresheti meg
Üzemeltetőt: info@dalok.hu, elszamolas@dalok.hu, +361 351-6590

