Thuiskopievergoeding 2018

Voorwerpen en Tarieven
Nieuw in 2018: wearables met opslagcapaciteit en USB-sticks.
Geen thuiskopievergoeding meer voor CD-r & DVD-r.
Voorwerp

Tarief

1. PC / Laptop / notebook / server / mediacenter

€ 2.60

2. Tablet
3. Smartphone/telefoon met MP3 functie

€ 2.60
€ 4.70

4. Portable audio/videospeler

€ 1.20

5. Settopbox met harde schijf / HDD Recorder

€ 3.80

6. E-reader

€ 0.80

7. Externe Hard Disk Drive (HDD) / Solid State Disk (SSD)

€ 0.60

8. USB-stick

€ 0.60

9. Wearables met opslagcapaciteit

€ 1.20

Betalingsplicht
Importeurs en/of fabrikanten betalen op het moment van
import/fabricage een thuiskopievergoeding aan Stichting de
Thuiskopie.




Import: het fysiek invoeren (over de NL landsgrens brengen) van
voorwerpen uit een EU-lidstaat of land buiten de EU.
Fabricage: Het vervaardigen, (opnieuw) samenstellen of doen
vervaardigen van een voorwerp in de zin van art. 16c Auteurswet op
zodanige wijze dat gesproken kan worden van een nieuw op de markt
te brengen compleet product. Hieronder is begrepen het dusdanig
aanpassen, vernieuwen of her opbouwen van gebruikte voorwerpen
dat deze als waren zij nieuw op de markt kunnen worden gebracht.
(assemblage + refurbishment)

Geen Betalingsplicht
Indien uw organisatie uitsluitend binnenlands inkoopt en er
géén sprake is van fabricage (zoals bijv. assemblage van PC’s of
het refurbishen van smartphones) dan is er geen verplichting
tot opgave aan Stichting de Thuiskopie.




Let wel: in de Nederlandse Auteurswet geldt een verlengde
aansprakelijkheid; indien u op verzoek van Thuiskopie de
importeur/fabrikant niet kunt aanwijzen bent u als wederverkoper
alsnog verantwoordelijk voor het betalen van de thuiskopievergoeding.
Koopt u goederen inclusief thuiskopievergoeding in en worden deze
geëxporteerd of professioneel gebruikt? Dan kunt u in aanmerking
komen voor restitutie.

Opgave aan Thuiskopie
Kan op twee verschillende manieren:
1. Met een contract: Contractanten: maandelijks achteraf van
uitlevering i.p.v. import.
2. Zonder een contract: Niet Contractanten: op het moment
van import/fabricage




Importeurs/fabrikanten kunnen thuiskopievergoeding doorberekenen
aan afnemers/consumenten. Doorberekenen is niet wettelijk verplicht,
Thuiskopie adviseert om dit wel zichtbaar te doen.
Consument: mag volgens de Auteurswet voor eigen oefening, studie of
gebruik een kopie maken van een auteursrechtelijk beschermd werk

Opgave Contractanten




Opgave van uitleveringen: mogelijkheid tot heffingsvrij
leveren aan contractanten en professioneel gebruikers.
Opgave maandelijks: uiterlijk 15e kalenderdag over
uitleveringen afgelopen maand

* Aanvullende bewijslast (gebruiksregeling/gebruiksovereenkomst) voor uitleveringen smartphones/telefoon met
mp3-speler, zie onze Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie te vinden op www.thuiskopie.nl

Opgave Niet-Contractanten



Opgave van importen & fabricages
Opgave op het moment van import/fabricage:
voorraad van niet-contractant is hierdoor inclusief
thuiskopievergoeding

Vrijstelling en Restitutie (1/2)
Geen thuiskopievergoeding verschuldigd bij Export of
Professioneel Gebruik.




Export: het fysiek uitvoeren (over de landsgrens brengen)
vanuit Nederland van Voorwerpen naar een andere EUlidstaat of naar een land buiten de EU.
Professioneel Gebruik: elk gebruik anders dan het
reproduceren bedoeld in artikel 16c lid 1 Auteurswet dat
een Professioneel Gebruiker uitsluitend ten behoeve van de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf van een Voorwerp
maakt.

Vrijstelling en Restitutie (2/2)
Twee mogelijkheden:
1. Vrijstelling vooraf: leverancier levert zonder
thuiskopievergoeding aan professioneel gebruiker
2. Restitutie achteraf: leverancier levert inclusief
thuiskopievergoeding en professioneel gebruiker
claimt bij Thuiskopie restitutie

* Aanvullende bewijslast (gebruiksregeling/gebruiksovereenkomst) voor uitleveringen smartphones/telefoon met
mp3-speler, zie onze Voorwaarden Vrijstelling & Restitutie te vinden op www.thuiskopie.nl

Professioneel Gebruikers (1/2)
Stichting de Thuiskopie kent twee types professioneel
gebruikers.
1.

Professioneel Gebruikers: bedrijven met een KvK-inschrijving die
kunnen aantonen dat zij vergoedingsplichtige voorwerpen aanwenden
voor duidelijk andere doeleinden dan privégebruik

2.

Geregistreerde Professioneel Gebruikers: bedrijven met een KvKinschrijving die kunnen aantonen dat zij vergoedingsplichtige
voorwerpen aanwenden voor duidelijk andere doeleinden dan
privégebruik, en staan op de website van Stichting de Thuiskopie op
de lijst Geregistreerde Professioneel Gebruikers.

Professioneel Gebruikers (2/2)
Geregistreerde Professioneel Gebruikers
▪

Zijn akkoord gegaan met de voorwaarden vrijstelling & restitutie
▪
▪

▪
▪

Zelf verantwoordelijk voor professioneel gebruik van voorwerpen
Als voorwerpen worden doorverkocht of anderszins worden aangewend betaalt de
Geregistreerde Professioneel Gebruiker alsnog de thuiskopievergoeding

Zijn online zichtbaar voor contractanten voor heffingsvrij leveringen
Komen in aanmerking voor restitutie

Professioneel Gebruikers
▪

Kunnen heffingsvrij geleverd krijgen door zowel Contractanten als NietContractanten.
▪

▪

Verantwoordelijkheid voor professioneel gebruik van voorwerpen ligt bij de
leverancier.

Komen in aanmerking voor restitutie

Professioneel Gebruik Smartphones
Alle voorwerpen komen in aanmerking voor vrijstelling en/of
restitutie vanwege professioneel gebruik. Voor smartphones
geldt een aanvullende voorwaarde omdat uit onderzoek blijkt
dat smartphones vaak ook privé worden gebruikt.


Stichting de Thuiskopie vraagt bij heffingsvrije leveringen en
restituties om een gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling
te overleggen.


De gebruiksovereenkomst/gebruiksregeling is een afspraak tussen
werknemer en werkgever waaruit blijkt dat de gebruiker het
voorwerp niet voor privé doeleinden conform artikel 16c
Auteurswet mag aanwenden.

Professioneel Gebruik USB sticks
Er is sprake van professioneel gebruik van USB sticks indien de USB-sticks
vóór duidelijk andere doeleinden dan privégebruik worden uitgeleverd en
het niet aannemelijk is dat er in de laatste fase toch privégebruik
plaatsvindt door de eindgebruiker.
Er is o.a. sprake van professioneel gebruik wanneer:
 USB sticks waar zakelijke content op staat dusdanig zijn beveiligd dat
deze content niet te verwijderen is en de restantopslag niet gebruikt
kan worden;
 USB sticks worden verkocht aan professioneel gebruikers onder de
voorwaarden als beschreven in de voorwaarden Vrijstelling & Restitutie
van Stichting de Thuiskopie.

Voorbeelden professioneel gebruik
Enkele voorbeelden ter illustratie:







Scholen/ziekenhuizen/banken: gebruiken computers uitsluitend voor
uitoefening van beroep/bedrijf
Security bedrijven: gebruiken externe harddisks voor het maken van
back-ups
Echopraktijken: gebruiken USB-sticks voor opnames echo’s.
Auto importeurs: gebruiken USB-sticks voor distributie bedrijfsgegevens
richting dealers

Geen Professioneel Gebruik USB sticks
Er is geen sprake van professioneel gebruik wanneer:






USB sticks direct of indirect (via retailer/wederverkoper) worden verkocht
aan consumenten;
USB sticks worden verkocht/uitgedeeld op bijv. een beurs, congres of als
relatiegeschenk worden verstrekt aan natuurlijke personen met voor de
gebruiker beschikbare opslagcapaciteit;
USB sticks – al dan niet bedrukt met logo en met voor de gebruiker
beschikbare opslagcapaciteit, als relatiegeschenk worden gegeven aan
natuurlijke personen (ongeacht of deze personen werkzaam zijn bij een
bedrijf).

Oftewel: b2b-leveringen zijn niet standaard op voorhand vrijgesteld van
thuiskopievergoeding vanwege professioneel gebruik.

Professioneel gebruik?!
Hulpmiddel bij vaststellen professioneel gebruik:
•
Is de uitlevering aan een geregistreerde professioneel gebruiker?
•
Geen verplichting tot thuiskopievergoeding doorberekenen: de
verantwoordelijkheid voor het professioneel gebruik ligt bij de
geregistreerde professioneel gebruiker.
•

Is de uitlevering aan een niet-geregistreerde professioneel gebruiker?
• Dan géén verplichting thuiskopievergoeding doorberekenen indien de
voorwerpen voor andere doeleinden dan privégebruik worden
aangewend en het niet aannemelijk is dat er in de laatste fase toch
privégebruik plaatsvindt door de eindafnemer.

Bij twijfel professioneel gebruik: doorbelasten aan afnemer. De professioneel
gebruiker kan een restitutieaanvraag indienen bij Thuiskopie

Vragen?
Meer informatie vindt u op www.thuiskopie.nl of mail uw vraag naar
info@thuiskopie.nl

