
 

 

 

AVTALSVILLKOR 

Följande villkor gäller från och med 2022-01-01 tills vidare. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller om inte SAMI tecknat särskild 

överenskommelse. Genom undertecknandet av musikavtalet ger musikanvändaren SAMI rätt att tills vidare fakturera utifrån de 

uppgifter som lämnats i samband med undertecknandet. 

1. Avtalets omfattning 

Avtalet reglerar omfattningen av villkor och priser för 

användning av ljudupptagningar enligt 45–47§§ 

upphovsrättslagen såvitt gäller: 

 

dels uppspelning av offentliggjorda ljudupptagningar 

(grammofonskivor, cd-skivor, musikfiler, kassetter etc) 

dels uppspelning av inspelad musik, producerad med 

tillstånd av SAMI/Ifpi eller annan producent och som  

tillhandahålls genom uthyrning eller försäljning 

dels samtidig och oförändrad vidaresändning av radio-  

och tv-utsändning. 

 

Musikanvändaren ska betala för användning av 

ljudupptagningar inom sin verksamhet.  

 

Protokollsanteckning 

Parterna noterar att kopiering av musik från 

grammofonskivor, cd-skivor, musikfiler, kassetter etc, till 

annan anordning avsedd att användas vid 

tillgängliggörande enligt ovan, förutsätter särskild 

överenskommelse. Även inspelning av utsänt radio- eller 

tv-program kräver särskild överenskommelse. 

 

2. Priser 
För användning enligt punkt 1 ovan, ska 

musikanvändaren betala till SAMI/Ifpi enligt gällande 

prislista. Moms tillkommer med 6% på samtliga priser 

(eller enligt den momssats som gäller vid var tid gällande 

momssats). Priserna följer årlig utveckling av 

konsumentprisindex med basmånad juli föregående år 

och regleras varje år per den 1 januari. 

 

3. Redovisning 
Musikanvändare inom redovisande branscher skall utan 

anfordran skriftligen redovisa till SAMI helårs-, halvårs- 

eller säsongsvis i efterskott enligt avtalsbekräftelsen. 

Inkommer inte redovisning inom avtalad tid har SAMI 

rätt att fakturera musikanvändaren enligt uppskattade 

uppgifter varpå skyldighet att betala enligt dessa 

föreligger såvida inte redovisning av korrekta uppgifter 

inkommer innan fakturan har förfallit. Vid sen eller 

utebliven redovisning debiterar SAMI en avgift om 500 kr 

exklusive moms till följd av ökade hanteringskostnader. 

 

4. Rapportering av fonogram 
Om SAMI/Ifpi i förväg så begärt ska musikanvändaren i 

begärd omfattning rapportera vilka fonogram som 

använts. 

5. Fakturering 
Musikanvändandet betalas mot faktura. Betalning skall 

vara SAMI tillhanda senast 30 dagar från 

fakturadatumet. Vid försenad inbetalning äger SAMI rätt 

att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt 

påminnelseavgift. Vid eventuell räntefakturering 

debiteras faktureringsavgift.  

 

Vid månads- och pappersfaktura tillkommer en 

fakturaavgift. Läs mer på www.sami.se. 

 

6. Ändrade förhållanden 
Musikanvändaren är införstådd med sin skyldighet att 

omgående skriftligen meddela SAMI om 

musikanvändningen enligt detta avtal upphör eller i 

något avseende inskränks eller utökas. Detsamma gäller 

vid adress- och/eller firmaändring, förändrad referens 

eller inköpsnummer/kostnadsställe liksom om 

verksamheten upphör eller överlåtes.  

Om fakturan returneras p.g.a. avsaknad av/felaktigt 

angivna uppgifter och måste kompletteras eller ändras i 

efterhand har SAMI rätt att debitera en administrativ 

avgift på 500 kr exklusive moms. 

 

Musikanvändaren är skyldig att betala i enlighet med 

uppgifterna i musikavtalet fram till den dag SAMI fått 

skriftlig information om ändrade förhållanden. 

 

Meddelande enligt ovan bekräftas skriftligen av SAMI.  

 

7. Villkorsändring 
Dessa villkor gäller tills vidare. Villkorsändring ska 

aviseras senast en månad innan ändringen träder i kraft 

tillsammans med uppgift om tidpunkt för ändringens 

ikraftträdande. Om musik framförs efter ändringens 

ikraftträdande anses musikanvändaren ha accepterat 

ändringen. 

  

8. Överlåtelse 
Musikanvändaren har inte rätt att överlåta musikavtalet 

till annan. Om verksamheten överlåtes, ska 

musikanvändaren informera SAMI om den nye ägarens 

namn, organisationsnummer och adress. 

 

9. Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska lösas enligt 

svensk lag av svensk domstol. 

 


