Jälleenmy yntikorvaus

©

kuvasto

1

Tekijänoikeuslain mukaan kuvataiteilijalla
on oikeus saada jälleenmyyntikorvaus teostensa

JÄLLEENMYYNTIKORVAUS

jälleenmyynneistä. Oikeus korvaukseen
koskee kaikkia sellaisia kuvataiteen teoksia,
joiden tekijänoikeudellinen suoja-aika on
voimassa. Suoja-aika on voimassa 70 vuotta

•

taiteilijan kuolinvuoden päättymisestä.
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J ä l l e e n my y n tiko rvau k s e n k e r ä ä min e n ja til itys

jälleenmyyntikorvaus

Tekijänoikeuslain mukaan jälleenmyyn-

tikorvauksen kerää ja tilittää tekijöitä edustava
järjestö, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy tehtävään määräajaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään hyväksynyt jälleenmyyntikorvausta hallinnoivaksi järjestöksi
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö

A

Kuvasto ry:n. Kuvasto kerää jälleenmyyntikorvauksen taidemarkkinoiden ammattilaisilta. Korvaus tilitetään edelleen taiteilijalle tai taiteilijan
kuoltua hänen oikeudenhaltijoilleen. Kuvasto
kerää ja tilittää korvaukset kaikille korvaukseen
oikeutetuille, myös niille, jotka eivät ole Kuvaston asiakkaita.

K u k a on v elvol l in en suor i t ta m a a n
jä l l eenm y y n t ikorvau k sen

Tekijänoikeuslain mukaan kuvataiteilijalla on oikeus saada
jälleenmyyntikorvaus teostensa jälleenmyynneistä. Oikeus
korvaukseen koskee kaikkia sellaisia kuvataiteen teoksia, joiden
tekijänoikeudellinen suoja-aika on voimassa. Suoja-aika on
voimassa 70 vuotta taiteilijan kuolinvuoden päättymisestä.

Jälleenmyyntikorvauksen on velvollinen suorittamaan kuvataiteen jälleenmyynnin
ammattilaisena toimiva myyjä, välittäjä tai ostaja.
Ostaja on velvollinen suorittamaan korvauksen
silloin, kun teoksen jälleenmyyntiin ei osallistu

muita taidemarkkinoiden ammattilaisia. Ostaja
on esimerkiksi velvollinen suorittamaan jälleenmyyntikorvauksen silloin, kun ammattimainen
taidekauppias ostaa jälleenmyyntikorvauksen
alaisen kuvataiteen teoksen yksityishenkilöltä.

...
Kuvataiteilijalla on tekijänoikeuslain mu-

kainen oikeus saada jälleenmyyntikorvaus teostensa jälleenmyynneistä. Jälleenmyyntikorvausta ei kerätä teosten ensimyynneistä, eli tekijän
omistaman teoksen myynnistä tai välittämisestä,

•

vaan ainoastaan tekijän jo omistuksestaan luovuttamien teosten jälleenmyynneistä. Korvausta
ei siten kerätä esimerkiksi silloin, kun galleria
myy kuvataiteen teoksen taiteilijan lukuun.

K u k a on a m m at t i m a in en ta idek au ppi a s

Jälleenmyyntikorvauksen maksuvelvol-

lisuus koskee ammattimaista taidekauppaa harjoittavia taiteen myyjiä ja välittäjiä. Heitä ovat
esimerkiksi henkilöt tai yritykset, jotka harjoitta-

A •

•

vat taiteen myyntiä tai välitystä riippumatta siitä
toimivatko he kiinteässä toimipisteessä tai muulla tavalla, kuten esimerkiksi messuilla, kiertävissä huutokaupoissa tai vastaavissa.
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Teokset joista
jälleenmyyntikorvaus
kerätään
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Jä l l eenm y y n t ikorvau k sen piir ii n k u u lu vat t eok set

Jälleenmyyntikorvaus koskee kaikkia

että kopioita on valmistettu rajoitettu määrä.
Nämä kopiot ovat yleensä taiteilijan numeroimia, signeeraamia tai muulla tavoin alkuperäisiksi merkitsemiä. Jälleenmyyntikorvaus ei siis
koske ainoastaan uniikkeja teoksia.

kuvataiteen teoksia ja tekniikoita. Jälleenmyyntikorvaus koskee taiteilijan itsensä tekemiä teoksia, taiteilijan tai hänen luvallaan tehtyjä kopioita, kuten vedoksia tai sarjoja. Edellytyksenä on,

B
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Jälleenmyyntikorvaus koskee kaikkia
kuvataiteen teoksia ja tekniikoita —
eikä ainoastaan uniikkeja teoksia.

p
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Korvau k sen piir ii n k u u lu vat
e si m er k ik si:

∏∏∏

maalaukset
veistokset
piirrokset
lasi- ja keramiikkataide
taidegrafiikka
valokuvataide
taidekäsityö, tekstiilitaide ja
taideteollisuuden tuotteet
installaatiot, videotaideteokset
ja muut vastaavat teoksET

•
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Jä l l eenm y y n t ikorvausta k er ätä ä n suoja-aja n
piir iss ä ol e v ista t eok sista

tekijänoikeudellinen suoja-aika on vielä voimassa. Suoja-ajan päätyttyä teosten jälleenmyynteihin ei siis kohdistu jälleenmyyntikorvausta.

Tekijänoikeudellinen suoja-aika on voi-

massa 70 vuotta kuvataiteilijan kuolinvuoden
päättymisestä. Jälleenmyyntikorvausta kerätään
ainoastaan sellaisten teosten myynneistä, joiden

Esimerkki
Kun taiteilija on kuollut vuoden 1941 aikana, tekijänoikeudellinen suoja-aika on päättynyt 1.1.2012.

U l kom a isen ta i t een jä l l eenm y y n t ikorvaus
MAAT
Kuvasto kerää jälleenmyyntikorvauksen myös

een kuvataiteilijat ja Bernin sopimuksen nojalla muiden valtioiden kuvataiteilijat, jos heidän
oman maansa lainsäädännössä myönnetään oikeus jälleenmyyntikorvaukseen.

ulkomaisten kuvataiteilijoiden teosten myynneistä silloin, kun myynti tapahtuu Suomessa.
Suomalaisten kuvataiteilijoiden lisäksi korvaukseen ovat oikeutettuja myös Euroopan talousalu-

•

Alankomaat, Algeria, Australia, Belgia, Brasilia, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Ecuador, Espanja,
Filippiinit, Guinea, Irlanti, Irak, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kongo, Kreikka, Kroatia, Kypros,
Latvia, Lichtenstein, Liettua, Laos, Luxemburg, Venäjä, Norsunluurannikko, Norja, Madagaskar, Mali,
Malta, Marokko, Monaco, Montenegro, Peru, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Senegal, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Tunisia, Turkki, Unkari, Uruguay, Vatikaanivaltio, Viro
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T iet oj en a n ta m in en n eljä n n e s v uosi t ta in

Jälleenmyyntikorvauksen
kerääminen
C

Korvauksen hallinnoinnin helpottamisek-

Tiedot jälleenmyyntikorvauksen alaisista myynneistä ilmoitetaan Kuvaston verkkosivuilla
( www.kuvasto.fi ) olevalla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai käyttämällä postitettavaa ilmoituslomaketta. Myyntitiedot voidaan toimittaa
myös esimerkiksi taidekauppiaan itse laatimassa
Excel-taulukossa.

si on laadittu toimintaohje, jonka mukaisesti
myyntitiedot toimitetaan Kuvastolle neljännesvuosittain. Mikäli taidekauppias ei toimita jälleenmyyntitietoja neljännesvuosittain, on lain
edellyttämä edellistä vuotta koskeva selvitys lähetettävä Kuvastolle seuraavan vuoden tammikuun
15. päivään mennessä.

Kun jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluva
teos myydään, taidekauppias tai välittäjä on
TARVITTAVAT TIEDOT

velvollinen ilmoittamaan Kuvastolle jälleenmyyntikorvauksen keräämistä varten tarvittavat tiedot.
...
Tekijänoikeuslain mukaan taidemarkki-

suuden tarkistamiseksi Kuvastolla on oikeus vaatia myyjältä tarpeelliset tiedot enintään tilitysvuotta edeltäneiltä kolmelta kalenterivuodelta.

noiden ammattilainen on velvollinen antamaan
vuosittaisen selvityksen Kuvastolle kuvataiteen
teosten jälleenmyynneistä. Selvityksen oikeelli-

Myyjää tai välittäjää
koskevat tiedot:

Teoksia
koskevat tiedot:

Myyjän tai
välittäjän nimi

Myyntipäivämä är ä

∏∏∏

∏∏∏

Tositenumero
Y–tunnus
Taiteilijan nimi
Yhteystiedot
Teoksen nimi
Myyntijakso /
Vuosi-ilmoitus

•

C •

Arvonlisäveroton
myyntihinta / vasar ahinta

•
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N eljä n n e s v uosiselv i t yst en a ik atau lu

Ajanjaksolla 1.1. – 31.3. myydyt teokset

Tietojen lähettäminen viimeistään:
T i e d o t i l m o i t e ta a n

15.5.
Ajanjaksolla 1.4. – 30.6. myydyt teokset

Kuvaston verkkosivuilla (www.kuvasto.fi)
olevan lomakkeen kautta tai postittamalla
paperilomake Kuvaston toimistoon, osoitteeseen
Iso Roobertinkatu 3 – 5 A 22, 00120 Helsinki.

Tietojen lähettäminen viimeistään:

15.8.
Ajanjaksolla 1.7. – 30.9. myydyt teokset

Tietojen lähettäminen viimeistään:

15.11.
Ajanjaksolla 1.10. – 31.12. myydyt teokset

Tietojen lähettäminen viimeistään:

•

15.1.
v uosiselv i t ys

Edellisen vuoden vuosiselvitys lähetetään Kuvastolle
viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

•
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•
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Jälleenmyyntikorvauksen
laskeminen

JÄLLEENMYYNTIKORVAUS ON:

∏I∏

5 % siitä osasta kuvataiteen teoksen myyntihintaa,
joka on enintään 50 000 euroa.

∏ II ∏

D

3 % siitä osasta kuvataiteen teoksen myyntihintaa,
joka on yli 50 000 euroa, mutta enintään 200 000 euroa.

∏ III ∏

1 % siitä osasta kuvataiteen teoksen myyntihintaa,

Jälleenmyyntikorvaus lasketaan kuvataiteen teoksen arvonlisäverottomasta myyntihinnasta. Arvonlisäveron laskemisessa otetaan
huomioon taide-esineitä koskevat säännökset arvonlisäverolaissa.
...
Myyntihinnasta ei vähennetä myyjän kulu-

prosenttia tai muita eriä. Huutokaupassa myyntihinta on ns. huutohinta, viimeisen tarjouksen

hinta. Huutokaupassa ei vähennetä huutomaksulle laskettavaa arvonlisäveroa arvonlisäverottomasta loppuhinnasta.

joka on yli 200 000 euroa mutta enintään 350 000 euroa.

∏ IV ∏

0,5 % siitä osasta kuvataiteen teoksen myyntihintaa,
joka on yli 350 000 euroa mutta enintään 500 000 euroa.

∏V∏

0,25 % siitä osasta kuvataiteen teoksen myyntihintaa,
joka on yli 500 000 euroa.

•
Yhden teoksen osalta jälleenmyyntikorvaus on
kuitenkin enintään 12 500 euroa.

Esimerkki jälleenmyyntikorvauksen laskemisesta:

Jälleenmyyntikorvausta ei peritä sellaisten teosten myynnistä,
joiden arvonlisäveroton myyntihinta ei ylitä 255 euroa.

Teoksen arvonlisäveroton myyntihinta on 1000 euroa
Jälleenmyyntikorvaus on 1000 x 0,05 = 50 euroa

•

D •

•
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Tiedonanto- ja
selvitysvelvollisuuden
valvonta

JÄLLEENMYYNTIKORVAUS k er ätä ä n:

∏I∏

Kun teoksen tekijänoikeudet ovat edelleen voimassa.

∏ II ∏

Kun teoksen arvonlisäveroton myyntihinta on yli 255 euroa.

E

∏ ∏

III
Kun teoksen myyjänä, välittäjänä tai ostajana
on taidemarkkinoiden ammattilainen.

Jälleenmyyntikorvauksen ja selvitysvelvollisuuden valvonnasta ja
viranomaistoimista on säädetty tekijänoikeuslaissa. Lain mukaan myyjä
voidaan velvoittaa täyttämään tiedonantovelvollisuus sakon uhalla.
...
toimittaa tiedonanto- ja selvitysvelvollisuuden
noudattamisen valvomiseksi tarkastus. Myyjän on tarkastusta varten päästettävä tarkastuksen suorittaja hallinnassaan oleviin liiketiloihin
sekä vaadittaessa esitettävä kirjanpitonsa, liikekirjeenvaihtonsa, korvausvelvollisuuden alaista
myyntiä koskevat asiakirjat ja muut asiakirjat,
joilla voi olla merkitystä valvonnassa.

•
Tiedonanto- ja selvitysvelvollisuuden rikkominen
on säädetty rangaistavaksi teoksi tekijäoikeuslain
56 d §:ssä. Selvitysvelvollisuuden rikkomisesta
voidaan tuomita sakkorangaistus.

•

E•

∏I∏

Jos taiteilijan kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta.

Poliisi on velvollinen tarvittaessa antamaan aluehallintovirastolle virka-apua näiden tehtävien
suorittamiseksi.

Aluehallintovirastolla on oikeus

JÄLLEENMYYNTIKORVAUSta EI k er ätä:

∏ II ∏

Jos taiteilija itse tai taiteilijan perikunta on antanut
ennen luovuttamattoman teoksen myyntiin.

∏ III ∏

Jos teoksen arvonlisäveroton myyntihinta
on 255 euroa tai vähemmän.

∏ ∏

IV
Yksityishenkilöiden välillä tehdystä kaupasta (ei välittäjää).

•
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Lisätietoja jälleenmyyntikorvauksesta
Lisätietoja jälleenmyyntikorvauksesta saa Kuvaston kotisivuilta www.kuvasto.fi,
sähköpostitse kuvasto@kuvasto.fi tai puhelimitse (09) 272 4022.

Kuvasto
Iso Roobertinkatu 3 – 5 A 22
00120 Helsinki
(09) 2724 022
kuvasto@kuvasto.fi

KUVASTO

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoike-

jen sopimusten nojalla noin 50 000 ulkomaista
taiteilijaa. Kuvaston taiteilija-asiakkaaksi voi liittyä tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen kuvataiteen teoksen.

usyhdistys Kuvasto ry on vuonna 1987 perustettu
kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvasto
edustaa noin 2300 kotimaista kuvataiteilijaa ja
kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa solmittu-

Toimitus: Kuvasto ry

•
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www.kuvasto.fi

