IR
SÅ HÄR FYLLER DU I UPPGIFTERNA PÅ NÄTET

UPPGIFTER OM SÖKANDE

RAPPORT 1 | BÖCKER UTGIVNA 2014 — 2018

Logga in med bankid och fyll i dina personuppgiftrer i formu
läret. Om du varit i kontakt med Bildupphovsrätt tidigare så kan
det hända att vissa uppgifter redan är ifyllda. Kontrollera i såna
fall att dessa uppgifter fortfarande är aktuella.

Fyll i de böcker som du inte tidigare anmält (nytryck av böcker
kan anmälas endast om de erhållit ett nytt isbn-nummer).

Om du har konto i en utländsk bank finns det alternativ för detta
också.

OM DU ÄR RÄTTIGHETSHAVARE – DVS. OM DU HAR
ÄRVT UPPHOVSRÄTTEN EFTER EN UPPHOVSPERSON
För att kunna anmäla ir för en avliden upphovsperson måste du vara
registrerad hos Bildupphovsrätt som rättighetshavare till denne.
Förutsatt att du är registrerad rättighetshavare så loggar du in
på ir-webben och kontrollerar dina kontakt- och bankuppgifter
enligt ovan.
Som registrerad rättighetshavare får du upp en lista längst ner
på sidan med det eller de namn som du har rätt att söka ir för.
Välj det namn som du vill anmäla ir för. Följ sedan instruktion
erna nedan i detta dokument.
Kontakta Bildupphovsätt om du vill söka ir för en upphovs
person som du inte är registrerad rättighetshavare för.

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 eftersom det har betydelse för
rapporteringen till Skatteverket.
Om ditt företag har en annan bolagsform än enskild firma behöver
du fylla i blanketten som finns att ladda ned på sidan. Blanketten
är generell och gäller alla ersättningar som Bildupphovsrätt
hanterar.

Ett isbn består av tio eller tretton siffror och föregås av bokstäverna
isbn (exempel isbn 91-7000-150-2, eller isbn 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 Kungliga
Bibliotekets, kb:s databas Libris på webben.
Saknas isbn-nummer för boken så kan du så kan du höra av dig
till kansliet med en beskrivning av boken och en motivering till
varför du anser att den bör ge ir.
ir gäller bara svenska publiceringar (kan vara på annat språk,
men ska vara svenskt förlag) med svenska isbn-nummer.

UTGIVNINGSÅR
ir kan sökas för böcker utgivna under åren 2014 – 2018.

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

BOKTYP
Ange om boken är inom området skönlitteratur, facklitteratur eller
läromedel.

ANTAL BILDER
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. För närvarande ersätts högst 50 bilder per bok.
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.
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Se också till att kontouppgifterna stämmer. Bildupphovsrätt kan
betala ut ersättning till bankkonton, bankgiro samt plusgiro. Välj
det alternativ som passar dig bäst.

En bok har ett isbn-nummer och kan exempelvis vara inbunden,
i pocketformat, i kartonnage, häftad eller ha ringpärmar. Även
avhandlingar, statens offentliga utredningar, sou, och nothäften
omfattas av ir.

RAPPORT 2 | DAGSPRESS 2018
En dagstidning kommer ut med minst ett nummer i veckan och
ska vara en så kallad periodisk skrift, samt ha utgivningsbevis
från prv.
ANTAL BILDER/FOTOGRAFIER PER UTGIVNINGSDATUM
Varje utgivning måste anges, alltså inte en klumpsumma för dags
tidningen eftersom det kan innebära att ersättningen blir lägre.
För närvarande ersätts 10 bilder per nummer/publiceringsdatum
för tidning/tidskrift.

ISSN-NUMMER

RAPPORT 4 | BILDBYRÅ I BOK 2014 — 2018
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 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 eftersom ersättningen
kommer från två olika kvoter.

RAPPORT 3 | TIDSKRIFT 2018
En tidskrift kommer ut med minst fyra nummer per år och
ska vara en så kallad periodisk skrift, samt ha utgivningsbevis
från prv. Detta gäller även mer informativa tidskrifter som är
specialiserade till sitt innehåll och vänder sig till personer inom
ett speciellt yrke eller intressegrupp.

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. För närvarande ersätts 10 bilder per nummer/
publiceringsdatum för tidning/tidskrift.

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

MER INFORMATION OM IR
Läs mer på Bildupphovsrätts hemsida där det finns ett stort
antal frågor och svar gällande ir.
www.bildupphovsratt.se/upphovspersoner/om-ir

FRÅGOR – KONTAKTA BILDUPPHOVSRÄTT
bildupphovsratt.se
ir@bildupphovsratt.se
08-545 533 80

