Redovisning till Stim
KOMMUNALA MUSIKTILLSTÄLLNINGAR
Licenstagarnummer

Kundnummer

Redovisningsperiod

Redovisning för evenemang med kommunen som ansvarig anordnare (andra medarrangörer kan finnas).
Kommun

Kontaktperson

E-post

Telefon, dagtid (även riktnummer)

Förvaltning/enhet

Fakturaadress

Typ

Klartext

Särskilda villkor (för avgifter och detaljer)

F
K
D
I
E
MV
DV
MG
V
B
S
R

Festival
Konsert
Diskotek, dans, bar-dj
Inspelad bakgrundsmusik
Event
Modevisning
Dansuppvisning
Musikgudstjänst
Vidaresändning av tillställning
Barnföreställning
Elevkonsert, elevshow
Revy/kabaré

www.stim.se/livemusik
www.stim.se/livemusik
www.stim.se/dans
www.stim.se/marknader
www.stim.se/event
www.stim.se/event
www.stim.se/event
www.stim.se/livemusik
www.stim.se/livemusik
www.stim.se/livemusik
www.stim.se/livemusik
www.stim.se/revy

Datum

Typ

Artistens/gruppens namn
(var god ange alla som framträtt)

Lokal/plats

Biljettpris*

Antal
besökare

Stims
noteringar

Vid festival, musikvecka etc behöver Stim ett programblad eller motsvarande där programpunkter, artister, biljettpriser etc. framgår.
Detta insändes tillsammans med redovisningen.
*Biljettpris anges exklusive moms förutom vid D där biljettpris inklusive moms anges.
Vid flera biljettpriser, vänligen redovisa antal besökare per biljettpris. Vid fri entré uppge 0.
Inga evenemang med musik har anordnats under perioden.

Sänd redovisningen till:
Stim, Roger Lindström
Box 17092
104 62 STOCKHOLM
E-post: kundservice@stim.se
Fax: 08-783 95 35

Bra att veta när du redovisar till Stim
Ansvarig anordnare
Både privatpersoner och juridiska personer (till exempel företag eller föreningar) kan vara ansvariga anordnare.
I första hand är det den som har tillståndsbevis enligt ordningslagen eller tillstånd för försäljning av livsmedel eller
alkohol för platsen där musikevenemanget äger rum som ska betraktas som ansvarig anordnare. Denne kan
emellertid avtala med Stim om att en tredje part, som Stim godkänner, ska betraktas som ansvarig anordnare.
Saknas de tillstånd som nämns i föregående stycke vid entrébelagda evenemang, betraktas den i
vars kassabok biljettintäkterna redovisas som ansvarig anordnare. Fristående biljettombud räknas inte
som ansvarig anordnare om huvuddelen av intäkterna från biljettförsäljningen tillgodoräknas någon annan.
Vid motsvarande entréfria musikevenemang betraktas den som har det ekonomiska redovisningsansvaret för
merparten av kostnaderna som ansvarig anordnare. Om dessa är jämnt fördelade mellan flera anordnare
betraktas initiativtagaren till, eller den praktiska anordnaren av, evenemanget som ansvarig anordnare.

Har era lokaler varit uthyrda eller lånats ut till andra anordnare för evenemang som
exempelvis konserter, revyer eller liknande?

Datum

Typ av
tillställning

Artist/grupp som framträtt
(om känt)

Anordnarens namn och adress

Kontaktperson
anordnare
(telefon eller e-post)

