IR
Så här fyller du i uppgifterna på nätet

Uppgifter om sökande

Rapport 1 — Böcker utgivna 2013 - 2017

Logga in med Bank-id och fyll i dina personuppgiftrer i formu
läret. Det räcker med att fylla i ett kontonummer, välj det som
passar dig bäst.

Fyll i de böcker som du inte tidigare anmält, samt böcker som
utgivits på nytt under perioden (och därmed erhållit ett nytt isbnnummer).

Om du är rättighetshavare
Det vill säga om du har ärvt upphovsrätten efter en upphovsman:
Logga in med Bank-id och fyll i dina personuppgiftrer. Det räcker
med att fylla i ett kontonummer, välj det som passar dig bäst.
Fyll i upphovspersonens yrkeskategori, namn, födelseår, samt
året då denne avled.

Företagsuppgifter
Har du enskild firma fyller du i organisationsnummer och
företagsnamn. Är din verksamhet att betrakta som en hobby vill
vi att du meddelar oss det – det har betydelse för rapporteringen
till Skatteverket.

Avsikten med isbn är att ge varje bok en unik identitet. Ett isbn
består av tio eller tretton siffror och föregås av bokstäverna isbn
(exempel isbn 91-7000-150-2, eller 978-91-7000-150-5). Siffrorna
måste vara korrekt angivna för att din ansökan ska kunna
registreras i ir-systemet.
Om du inte vet isbn-numret kan du söka det i Libris databas:
http://libris.kb.se. Saknas isbn-nummer för boken så måste du
skicka in en redogörelse som styrker att boktiteln är en bok.
Endast svenska utgivningar omfattas av ir.

Utgivningsår
ir kan sökas för böcker utgivna under åren 2013 – 2017.

Förlag
Till exempel bokförlag, kommun, museum eller egen utgivning.

Boktyp
Ange om boken är inom området skönlitteratur, facklitteratur eller
läromedel. Endast ett alternativ kan anges.
Skönlitteratur = diktverk, romaner, noveller, musikaliska verk eller
prosa (även barnböcker). Läromedel = böcker som utges av läro
medelsförlagen för planerad utbildning. Facklitteratur = annan
icke skönlitterär utgåva (även barnböcker).

Antal bilder
Illustrationer/verk eller fotografier.
Ange det exakta antalet bilder eller fotografier som du är upp
hovsman, eller har rättigheterna till i respektive ruta. Observera
att bara ett alternativ ska anges, även om man både gjort konstverket och
fotograferat det.
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En bild som löper runt hela boken (som är både fram- och bak
sida) räknas som en (1) bild. I en seriestripp eller motsvarande
räknas varje bildruta eller händelseförlopp som en bild för sig.

Rapport 2 — Dagspress 2017
En dagstidning definieras som en skrift som utgör allmän nyhets
tidning av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller
allmänpolitisk opinionsbildning, som normalt kommer ut med
minst ett nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och
bilaga.
Antal bilder/fotografier per Utgivningsdatum
Varje utgivning måste anges, alltså inte en klumpsumma för dags
tidningen eftersom det kan innebära att ersättningen blir lägre.

Rapport 4 — Bildbyrå i bok 2013 - 2017
Gäller endast fotografer
Här redovisar du om du inte kan ange i vilka böcker dina bilder
publicerats. Du får alltså inte redovisa samma bilder i Rapport 1
och Rapport 4. I förekommande fall måste du kunna styrka att
det inte är samma fotografier som redovisas dubbelt.
För att du ska kunna få ir för rapportering av förlagsförsäljning
måste du på begäran av Bildupphovsrätts ir-nämnd kunna styrka
dina uppgifter genom kopia av försäljningsrapport från bild
byrån.

ISSN-nummer
issn-nummer är inte obligatoriskt i nuläget.

anställd eller frilans
Du måste ange hur många av de publicerade bilderna i dagspress
som är gjorda i anställning eller som frilans (ej anställd) eftersom
ersättningen kommer från två olika kvoter.

Rapport 3 — Tidskrift 2017
En tidskrift definieras som en periodisk publikation som kommer
ut med minst 4 nummer per år som vänder sig till en bred
läsekrets och främst har ett underhållande syfte. Detta gäller även
mer informativa tidskrifter som är specialiserade till sitt innehåll
och vänder sig till personer inom ett speciellt yrke eller intresse
grupp.

Antal bilder/fotografier per Nummer
Antal bilder måste anges för varje nummer, alltså inte en klump
summa för tidskriften eftersom det kan innebära att ersättningen
blir lägre.

ISSN-nummer
issn-nummer är inte obligatoriskt i nuläget.
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