
 
  

Dine rettighedsindtægter og deres betydning  

for din status i a-kassen 
 

 

De indtægter du modtager via forvaltningsselskaber eller foreninger, har betydning for din 

status i a-kassen, enten som lønmodtager eller selvstændig. Dette gælder indtægter fra 

Gramex, KODA, NCB, Performex, Filmex, Royaltykontoret, Biblioteksafgift, Copydan Tekst og 

Node samt Copydan Billedkunst 

 

Indtægter fra Gramex 

Gramex er en organisation for sangere, musikere og pladeselskaber, som tager sig af dine 

fremførelsesrettigheder, som udøvende kunstner. Gramex indhenter og fordeler betalingen til 

dig som sanger, musiker og pladeselskab, når det spilles offentligt i radio TV, biograf, mv. 

Hvis du modtager artist- eller producentgramex, er du som udgangspunkt ikke selvstændig i 

din a-kasse. 

Udgiver du en CD på dit eget pladeselskab, så får du status som selvstændig. Din a-kasse skal 

vurdere, om det er som hoved- eller bierhverv. 

 

Indtægter fra KODA 

KODA er et ophavsretligt forvaltningsselskab for komponist og tekstforfattere, som tager sig af 

dine fremførelsesrettigheder, f.eks. når din musik bliver spillet til koncerter og i radio/TV. Er du 

tekstforfatter eller komponist til et musikværk, vil du modtage et vederlag fra KODA, når 

værket bliver spillet offentligt. 

Hvis du således modtager KODA-indtægter, er du selvstændig, og så skal din a-kasse vurdere, 

om det er som hoved- eller bierhverv. 

 

Indtægter fra NCB 

NCB er et ophavsretligt forvaltningsselskab for bl.a. komponist og tekstforfattere, som tager 

sig af dine indspilnings- og kopieringsrettigheder, når din musik udgives på CD, MC, video, 

DVD eller andre lyd- og billedmedier. NCB forvalter de såkaldte mekaniske rettigheder. 

Modtager du NCB, er du selvstændig, og så skal din a-kasse vurdere, om det er som hoved- 

eller bierhverv. 

 

Indtægter fra Performex 

Performex er en forvaltningsorganisation, der forvalter de udøvende kunstneres rettigheder 

som musiker og sanger. Performex varetager fordelingen og udbetalingen af kabelvederlag til 

musikere og sangere, som har optrådt i TV og radio. Du skal huske at sende din kontrakt ind 

til Performex. 

Har du modtaget betaling fra Performex, er du som udgangspunkt ikke selvstændig i din a-

kasse.      

       

                       

 

 



 

 

 

 

 

 

Indtægter fra Filmex 

Filmex er en ophavsretsforening, der forvalter de udøvende kunstneres rettigheder som 

skuespiller. Filmex står for udbetaling af bl.a. kabel- og blankbåndsvederlag samt vederlag for 

videreudnyttelse af skuespillerpræstationer på TV, film, CD-rom, video, Internet m.fl. Du skal 

huske at sende din kontrakt ind til Filmex. 

Har du modtaget betaling fra Filmex, er du som udgangspunkt ikke selvstændig i din a-kasse. 

 

Indtægter fra Royalty - kontoret for filmafregning 

Royaltykontoret har til opgave at varetage administrationen af filmafregning for royaltyaftaler, 

der er blevet indgået mellem producenter og filminstruktører, manuskriptforfattere og 

skuespillere. Royaltykontorets opgave er at sikre, at rettighedshaverne får udbetalt den 

royalty, de er berettiget til i henhold til deres kontrakter. 

Hvis du som skuespiller modtager indtægter fra royaltykontoret, er du ikke selvstændig i din a-

kasse. 

Modtager du derimod indtægter fra Royaltykontoret som filminstruktør eller som 

manuskriptforfatter, er du selvstændig, og så skal din a-kasse vurdere, om det er som hoved- 

eller bierhverv. 

 

Biblioteksafgift 

Biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning, hvor forfattere, oversættere, billedkunstnere, 

sangere, musikere mv. kan søge om biblioteksafgift, hvis biblioteket har din bog eller CD som 

en del af bibliotekets bestand. 

Modtager du biblioteksafgift som udøvende musiker, sanger eller skuespiller, er du ikke 

selvstændig i din a-kasse 

Hvis du som forfatter eller billedkunstner modtager biblioteksafgift, er du som udgangspunkt 

selvstændig, og så skal din a-kasse vurdere, om det er som hoved- eller bierhverv. 

 

Indtægter fra Copydan Tekst og Node 

Copydan Tekst og Node er en forening, der indhenter og fordeler vederlag til rettighedshavere 

som f.eks. forfattere, journalister, komponister mv. for skoler og virksomheders brug af 

beskyttet materiale som bøger, tidsskrifter, aviser, noder m.v.  

Hvis du modtager indtægter fra Copydan Tekst og Node, er du som udgangspunkt 

selvstændig, og så skal din a-kasse vurdere, om det er som hoved- eller bierhverv. 

 

Indtægter fra Copydan Billedkunst  

Det er bl.a. Copydan Billedkunsts opgave et klarere rettigheder til gengivelse af værker i f.eks. 

bøger, museumskataloger, aviser, TV, Internet og andre digitale medier på vegne af bl.a. 

danske billedkunstnere. Copydan Billedkunst varetager også den såkaldte følgeretsordning 

med vederlag til kunstnere for videresalg af kunst på auktioner. Vederlag for brug af værkerne 

fordeles af Copydan Billedkunst til rettighedshaverne 

Hvis du således modtager indtægter fra Copydan Billedkunst, er du selvstændig, og så skal din 

a-kasse vurdere, om det er som hoved- eller bierhverv. 
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