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1. Hvad er biblioteksafgiften?
Biblioteksafgift kaldes også populært Bibliotekspenge og er en kulturstøtte til
dansksprogede bøger bevilget af Folketinget på de årlige finanslove. Bevillingen for
biblioteksafgift for bøger udgør ca. 163 mio. kr. i 2011.
Ordningen er baseret på bibliotekernes indberetninger af bestand og er ikke en
udlånsbaseret ordning.
Grundlaget for biblioteksafgiften er som hovedregel Nationalbibliografien, som er den
officielle registrant over alle bøger og lydbøger mv., der udkommer i Danmark. DBC (Dansk
BiblioteksCenter) varetager den nationalbibliografiske registrering efter internationalt
anerkendte regler.
Biblioteksafgiftsordningen administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier, som fordeler
afgiften til de berettigede som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis værker står
på Danmarks folke- og skolebiblioteker.
Er du forfatter, oversætter, komponist, illustrator eller på lignende måde skaber af værker i
trykt form eller litteratur indlæst på lydbånd mv., har du mulighed for at få del i
biblioteksafgiften for bøger.
Ud over biblioteksafgift for bøger administrerer Styrelsen for Bibliotek og Medier følgende to
rådighedsbeløb, som fordeles af hver sit udvalg med repræsentanter for
kunstnerorganisationerne:
Ét for komponister, tekstforfattere, musikere, sangere, indlæsere af lydbøger m.fl., hvis
cd’er, lydbånd, grammofonplader mv. står på bibliotekerne. Bevillingen udgør ca. 5,6 mio.
kr. i 2011.
Ét for billedkunstnere, som er repræsenteret på bibliotekerne med originalkunst eller
diasserier, grafik, fotografier og plakater. Bevillingen udgør ca. 114.000 kr. i 2011.

Regelgrundlaget
Reglerne om biblioteksafgift for bøger og rådighedsbeløbene findes i lovbekendtgørelse nr.
1175 af 17. december 2002 og bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts 2011.
Lovbekendtgørelsen og bekendtgørelsen er optrykt bagest i denne vejledning.
I vejledningen informeres der om administrationen af ordningen på baggrund af disse to
regelsæt.
På Retsinformation kan lovbekendtgørelsen ses på følgende sted:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11851
På Retsinformation kan bekendtgørelsen ses på følgende sted:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135801

4

2. Tilmelding og vigtige frister
Der er forskellige skemaer alt efter om din tilmelding vedrører biblioteksafgift for bøger eller
rådighedsbeløb for henholdsvis grammofonplader mv. eller billedkunst. Det er vigtigt, at du
anvender det rigtige skema.
Som led i beregningen af biblioteksafgiften behandler Styrelsen for Bibliotek og Medier
personoplysninger i henhold til persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere
ændringer). Læs nærmere om registreredes rettigheder i lovens afsnit III. Loven kan ses på
følgende sted i Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

Tilmelding til biblioteksafgift for bøger
For at få del i biblioteksafgiften for bøger skal du selv tilmelde dig. Det er en forudsætning,
der er fastsat i lovgivningen, og du har ikke ret til afgift for årene forud for din tilmelding.
På baggrund af tilmeldingen undersøger Styrelsen for Bibliotek og Medier, hvilke bøger du
er berettiget til afgift for.
Lovgivningen fastsætter også, at du tilmelder dig på et særligt skema, som skal udskrives
og indsendes til os. Skemaet findes på følgende sted på vores hjemmeside under Tilskud:
http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/biblioteksafgift-mv/biblioteksafgift-forboeger/skema-og-vejledning/
Vores adresse er:
Styrelsen for Bibliotek og Medier
Biblioteksafgift
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Tlf: 33 73 33 73
Fax: 33 73 33 72
E-mail: bia@bibliotekogmedier.dk
Som berettiget er man forpligtet til at afgive de for udbetaling af beløbet nødvendige
oplysninger. Hvilke oplysninger der er tale om, fremgår bl.a. af tilmeldingsskemaet. Kan
beløbet ikke udbetales som følge af manglende eller forkerte oplysninger fra den
berettigede, bortfalder kravene for det pågældende år med årets udgang, idet ordningen er
1-årig. Der ydes ikke biblioteksafgift med tilbagevirkende kraft.
For at modtage biblioteksafgift for bøger skal du kun indsende tilmeldingsskema én gang.
Herefter registrerer vi selv dine nye udgivelser, såfremt udgivelserne er registreret i
Nationalbibliografien og ikke kræver dokumentation. Læs under punkt 5. Dokumentation,
hvornår der er krav om dokumentation for dine værker.
Grundlaget for biblioteksafgiften er som hovedregel registreringen i Nationalbibliografien. I
Nationalbibliografien bruges den navneform, der er anvendt i dine bøger mv.
For at få alle de værker med, der kan udløse afgift, er det vigtigt, at du på
tilmeldingsskemaet oplyser samtlige de navne, du skriver under.
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Det kan f.eks. være:
 Forskellige udgaver af navnet, som H.C. Andersen; Hans Christian Andersen; Hans C.
Andersen.
 Evt. brug af fødenavn i nogle bøger, giftenavn eller ændret navn i andre.
 Evt. brug af mellemnavn i nogle bøger, fulde navn eller alene efternavn i andre.
 Pseudonymer.
 Vær også opmærksom på fejlskrivning af dit navn.

Efterlevende
Hvis du er efterlevende til en afdød modtager af biblioteksafgift for bøger, og du er berettiget til at
modtage afgiften, skal du henvende dig til Biblioteksafgift i Styrelsen for Bibliotek og Medier for at få
tilsendt et tilmeldingsskema. Skemaet kan således ikke hentes fra vores hjemmeside.

Ansøgning om rådighedsbeløb
For at kunne modtage rådighedsbeløb skal du ansøge på særlige skemaer, som skal
udskrives og indsendes til os. Skemaet kan findes på følgende sted på vores hjemmeside
under Tilskud:
Rådighedsbeløb for grammofonplader (cd’er) mv.:
http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/biblioteksafgift/raadighedsbeloebmusik/ansoegningskema-og-vejledning/
Rådighedsbeløb for billedkunst:
http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/biblioteksafgift/raadighedsbeloebbilledkunst/ansoegningsskema-og-vejledning/
Der følger en særlig vejledning med skemaerne vedrørende rådighedsbeløb.

Frister
Tilmeldingsskema til biblioteksafgift for bøger skal være Styrelsen for Bibliotek og Medier i
hænde senest den 1. december kl. 16.00, hvis du vil have beregnet biblioteksafgift det
følgende år. Skemaet kan hentes på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside.
Tilmeldingsskema til en berettiget efterlevende til en afdød modtager af biblioteksafgift for
bøger skal være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest den 1. april kl. 16.00,
hvis du ønsker andel i biblioteksafgiften samme år. Såfremt du tilmelder dig senere, vil
udbetalingen vedrøre de efterfølgende år. Du skal henvende dig til Biblioteksafgift
i Styrelsen for Bibliotek og Medier på telefon 33 73 33 73 eller på e-mail
bia@bibliotekogmedier.dk eller pr. brev for at få tilsendt et tilmeldingsskema.
Hvis nogle af dine bøger kræver særlig dokumentation (se punkt 5. Dokumentation), skal
dokumentationen være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest den 15. oktober
kl. 16.00, hvis bogen skal berettige til biblioteksafgift fra det følgende år – dette gælder
også ved nytilmelding.
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For rådighedsbeløb gælder det, at ansøgningsskema skal være Styrelsen for Bibliotek og
Medier i hænde senest den 1. december kl. 16.00, hvis du vil have rådighedsbeløb fra det
følgende år. Ansøgningsskema kan hentes på Styrelsen for Bibliotek og Mediers
hjemmeside. Når du har søgt én gang om rådighedsbeløb for fonogrammer, skal der kun
indsendes ny ansøgning, når du har fået udgivet nye fonogrammer (også genudgivelser,
f.eks. på cd), eller hvis du vil korrigere allerede indsendte oplysninger. For rådighedsbeløb
for billedkunst gælder det, at har man indsendt et ansøgningsskema om at få del i
rådighedsbeløbet i årene efter 1994, behøver man ikke at indsende en ny ansøgning.

3. Hvem kan få penge og for hvad?
Forfattere
Forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, kan få del i afgiften. Dette gælder også, hvis
forfatterne kun har skrevet en del af bogen.
Tekstbidrag, der udgør 5 % eller mere af en bogs samlede sidetal, kan berettige til
biblioteksafgift. Bidrag på 50 sider eller derover vil altid berettige uanset bogens samlede
sidetal. For lyrik foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Hvis en dansksproget bog også indeholder tekster på andre sprog, kan forfattere til dens
danske tekster få afgift, hvis mindst halvdelen af bogens tekster er på dansk. Det gælder
f.eks. lærebøger i sprog, ordbøger, kildesamlinger og andre flersprogede bøger.
Originale danske tekster i en bog, der også indeholder oversatte tekster, giver ret til afgift,
hvis de originale danske tekster udgør mere end halvdelen af bogen.
Hvis en forfatter har skrevet fremmedsprogede tekster og også selv har skrevet en
dansksproget version, så betragtes den danske version som en original dansk tekst.
Bidrag til leksika og sangbøger udløser biblioteksafgift til berettigede personer, hvis navn er
nævnt ved bøgernes registrering i Nationalbibliografien.

Oversættere
Oversættere og andre, der har oversat, gendigtet, genfortalt eller bearbejdet
fremmedsprogede værker til dansk eller bidraget med oversatte tekster i dansksprogede
bøger, har ret til biblioteksafgift.

Illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister
Illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis arbejder indgår i
dansksprogede bøger, eller hvis arbejder selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark, har
ret til biblioteksafgift.
Illustrationer til en oversat bog giver ret til afgift, hvis det kan dokumenteres, at de er
udført specielt til den danske udgave.
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Det kan medføre biblioteksafgift, såfremt der er mindst 4 illustrationer på op til 32 sider og
derefter mindst 2 illustrationer pr. 16 sider.
Omslagsillustrationer kan medregnes, men kun efter dokumentation, når man også har
udført andre illustrationer i den samme bog.

Efterlevende
Personer, der har været gift eller på ægteskabslignende vilkår har været samlevende med
nu afdøde personer, som havde ret til biblioteksafgift, og som havde tilmeldt sig afgiften
inden udgangen af 2002, kan normalt få 50 % af den biblioteksafgift, den afdøde kunne
opnå. Det samme gælder afgiftsberettigedes børn under 18 år, men kun hvis den anden af
forældrene også er død eller ikke er berettiget.
Såfremt en person, der var berettiget til biblioteksafgift, dør i perioden fra 1. januar og frem
til udbetalingen sidst i juni måned, udbetales det fulde afgiftsbeløb til boet.
Såfremt den pågældende dør efter udbetalingen, men inden 1. januar, bortfalder afgiften
for det pågældende år, såfremt efterlevende ikke har tilmeldt sig biblioteksafgiften.

Andre bidragydere
Redaktører m.fl. (andre bidragydere), som var godkendt til at modtage afgift inden
udgangen af 2002, vil fortsat modtage afgift, men kun 2/3 afgift.

4. Hvem kan ikke få?
Forfattere til fremmedsprogede værker kan ikke få biblioteksafgift for disse udgivelser,
heller ikke for en evt. dansk oversættelse af dem. Dette gælder uanset forfatterens
nationalitet.
For oversættelser, eller bøger hvoraf mere end halvdelen er oversat tekst, gendigtninger,
genfortællinger eller værker bearbejdet fra et fremmedsprog, har kun den person, der har
foretaget oversættelsen mv. ret til afgift.
Andre bidragydere end forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, fotografer og
komponister kan ikke få biblioteksafgift for deres medvirken. Det gælder f.eks. redaktører
og personer, der har foretaget faglig eller sproglig bearbejdelse, har skrevet billedtekster,
udarbejdet registre eller litteraturlister, eller som har arbejdet med tilrettelæggelse eller
layout af en bog.
Indtil udgangen af 2002 har det været muligt at modtage biblioteksafgift som anden
bidragyder. Der er fra og med 1. januar 2003 ikke tildelt nye afgifter under kategorien
“Andre bidragydere”. Derfor vil nye udgaver af samme bøger, som tidligere udløste afgift,
ikke kunne udløse afgift.

8

Bidrag til aviser og tidsskrifter samt til cd-rom, dvd, video, mp3, edb-programmer og andre
ikke-trykte materialer berettiger ikke til biblioteksafgift.

5. Dokumentation
Grundlaget for biblioteksafgiften er som hovedregel registreringen i Nationalbibliografien.
Nationalbibliografien indeholder dog ikke altid oplysninger om alle de personer, der har ret
til biblioteksafgift. I sådanne tilfælde er det derfor en betingelse for at opnå biblioteksafgift,
at du indsender dokumentation for din medvirken i form af kopier af titelblad, kolofon og
indholdsfortegnelse eller lignende fra bogen.
Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, hvilken bog der er tale om, og hvem og hvor
mange, der har bidraget til den. Endvidere er det afgørende, at vi kan se arten og omfanget
af dit bidrag og de øvriges bidrag. Du kan eventuelt også indsende et eksemplar af bogen,
som du vil få tilbage efter registreringen.
Alle former for dokumentationen skal være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest
den 15. oktober kl. 16.00, hvis bogen skal kunne medføre ret til biblioteksafgift for det
følgende år. Fristen gælder også ved nytilmelding. Indsendt dokumentation kan ikke
medføre biblioteksafgift med tilbagevirkende kraft.
Reglerne om dokumentation fremgår af bekendtgørelsens § 13 og § 19.
Der kræves fyldestgørende dokumentation i følgende tilfælde:


For bøger med flere end tre primære eller 3 sekundære bidragydere, der har udført
samme funktion. Her indeholder Nationalbibliografien kun det først nævnte navn i
bogen.



For antologier og andre samlingsværker (f.eks. digt- og novellesamlinger) af flere
forfattere. Her nævner Nationalbibliografien måske redaktøren, men ikke de forfattere,
illustratorer og evt. oversættere, hvis bidrag indgår i samlingsværket.



For årbøger. Her indeholder Nationalbibliografien normalt ingen af bidragyderne.



For bidrag til nye udgaver af bøger og lydbøger, du tidligere har indsendt dokumentation
for.



For omslagsillustrationer. Hvis du udover at have lavet illustrationer til en bog også har
lavet omslagsillustrationer til samme bog og ønsker, at disse skal medregnes i det
samlede antal illustrationer.



For illustrationer til danske udgaver af oversatte bøger. Har du udført illustrationer
specielt hertil, kan du blive berettiget til afgift, hvis du indsender dokumentation i form
af skriftlig bekræftelse fra forlaget sammen med oplysning om, hvor mange
illustrationer, du har i bogen.



For fravigelse/ændring i Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære
bidragydere. Der skal indsendes en begrundet ansøgning med redegørelse for, hvilke
særlige forhold, der kan begrunde en sådan afvigelse.
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For fravigelse/ændring i fordelingen af afgift mellem flere oversættere på en bog. Der
skal indsendes en begrundet ansøgning med redegørelse for, hvilke særlige forhold, der
kan begrunde en sådan fravigelse.



For bidragydere, der ikke er nævnt i Nationalbibliografien.

Du kan selv søge i www.bibliotek.dk og se, hvilke værker du er registreret med, og om du
er nævnt i registreringen. Du skal dog være opmærksom på, at du kan finde
tidsskriftartikler og numre af tidsskrifter, som ikke kan give afgift. Bøger, der kun findes i
forsknings- eller specialbiblioteker, men ikke i folke- eller skolebiblioteker indgår ikke i
beregningen af biblioteksafgift.
Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek, hvor bibliotekaren kan søge i www.netpunkt.dk
for dig og give nærmere oplysninger om materialets registrering i Nationalbibliografien.

6. Ændringer og nye udgivelser
Når du én gang er tilmeldt biblioteksafgiftsordningen, registrerer Styrelsen for Bibliotek og
Medier normalt nye værker, hvis dit navn er nævnt i Nationalbibliografien. Du skal derfor
kun indsende tilmeldingsskema én gang.
For at få ret til afgift skal du dog give Styrelsen for Bibliotek og Medier skriftlig besked, hvis
du:
 Udgiver bøger under nyt navn eller ny form af navnet.
 Er med i en bog, hvor du skal dokumentere, at du har ret til afgift. Se punkt 5.
Dokumentation.
Du skal også huske at sende en skriftlig meddelelse, hvis du:
 Ændrer adresse uden for Danmark eller flytter til/fra udlandet.
 Ønsker biblioteksafgiften udbetalt til en udenlandsk konto.

7. Beregning af biblioteksafgiften
Bevillingen til biblioteksafgift på årets finanslov fordeles på grundlag af:
 Registreringen af de tilmeldte og deres bøger i Biblioteksafgifts database.
 Indberetninger om bindantal fra de biblioteker, der har registreret deres bøger i
maskinlæsbar form.
Det er folke- og skolebiblioteker, der indberetter til biblioteksafgiften.
Af loven fremgår det, at beregningen af afgiften skal ske på grundlag af de indberetninger,
som reelt foreligger.
Særligt om årbøger bemærkes det, at mange biblioteker ikke registrerer de enkelte årgange
af årbøger elektronisk. Kun årbogseksemplarer, der indberettes som enkeltårgange,
medregnes i biblioteksafgiften.
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Afgiften fordeles efter:


Sidetal pr. bogtitel/minuttal pr. lydbog, som det er registreret i Nationalbibliografien.
Mangler oplysningen om sidetal/minuttal i Nationalbibliografiens registrering anvendes i
stedet standardtal, nemlig 100 sider/60 minutter.



Antal bind pr. titel, hvormed den enkelte forfatter mv. er repræsenteret på alle de
biblioteker, der indberetter. Antallet af bind, der indberettes fra skolebiblioteker, bliver
dog reduceret, sådan at 2/3 af eksemplarerne ud over de første 15 af en given titel på
et givet skolebibliotek ikke bliver regnet med.

Ved at gange det indberettede antal bind pr. titel med bogens sidetal fås bogens pointtal.

Pointtildeling
Én side i en bog udløser normalt 1 point, og 1 minut på en lydbog udløser 1/2 point. Dette
gælder også for samlingsværker og antologier uanset litteraturtype.
For nogle litteraturtyper gælder særlige regler:







1
1
1
1
1
1

side
side
side
side
side
side

i
i
i
i
i
i

en
en
en
en
en
en

billedbog (for børn) giver 3 point (1 minut 1 1/2 point).
tegneserie giver 3 point (1 minut 1 1/2 point).
lyrik- eller nodesamling giver 6 point (1 minut 3 point).
prosaoversættelse giver oversætteren 1/3 point (1 minut 1/6 point).
lyrikoversættelse giver oversætteren 2 point (1 minut 1 point).
ordbog mellem dansk og fremmedsprog giver 1/3 point.

For nogle kategorier af bidragydere gælder særlige regler:
 Skønlitteratur for voksne, bortset fra lyrik (digte), tildeles 1,7 point pr. side til de
primære bidragydere. Ved skønlitteratur forstås litteratur, som i Nationalbibliografien er
klassificeret som skønlitteratur. Ved litteratur for voksne forstås titler, der af DBC (Dansk
BiblioteksCenter) siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med registreringen i
Nationalbibliografien. Ved litteratur for voksne udgivet før 1976 forstås titler, der af
Styrelsen for Bibliotek og Medier i 2006 er angivet som sådan.
 Afgiften til andre medvirkende til samme bog, såsom illustratorer, beregnes ud fra 1
point pr. side.
 Oversættere og personer, der foretager gendigtninger, genfortællinger og bearbejdelser
fra fremmedsprog får altid kun 1/3 afgift.
Hvis én person selv har lavet hele bogen, får vedkommende alle de point, den kan udløse.
Har bogen flere bidragydere, deles dens point mellem de berettigede. Opdelingen i primære
og sekundære bidragydere bygger på Nationalbibliografiens registrering.
Den primære bidragyder (det er som oftest forfatteren, men kan også være f.eks.
illustratoren) får de 75 % af pointtallet (delt ligeligt, hvis der er flere). Den sekundære
bidragyder (som regel er det illustratoren, men det kan også være en forfatter) får de 25 %
(delt ligeligt, hvis der er flere). Har flere personer i fællesskab oversat en bog, deler de
pointtallet ligeligt.
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Årets finanslovsbevilling deles med alle afgiftsberettigedes point for at få værdien af ét
point. Hver enkelts afgiftsbeløb findes ved at gange den berettigedes samlede antal point
med årets pointværdi.
Point, der tilfalder personer, der ikke er afgiftsberettigede, fordi de ikke er tilmeldt eller er
døde, regnes med ved opgørelsen af point, men ikke ved beregningen af pointværdien og
de enkeltes beløb. Alle pengene fordeles altså til de berettigede og kun til disse. Hvis man
har bidraget til en bog med flere bidragydere, hvoraf nogle ikke er tilmeldt eller er døde, får
man kun den andel, man har ret til efter lovgivningens regler.
Du kan se, hvor mange point du har fået i alt og for hver enkelt titel, hvis du i juni
modtager eller har fremsat ønske om at modtage, en titelliste.

8. Beløbsgrænser
Beløb, der er beregnet til mindre end udbetalingsgrænsen på 1.535 kr., udbetales ikke.
Beløb over beløbsgrænsen og indtil 328.134 kr. udbetales uden reduktion.
Af beløb over 328.134 kr. og indtil 437.512 kr. udbetales halvdelen.
Af beløb over 437.512 kr. udbetales 1/3.
De nævnte beløb var gældende for 2002 og satsreguleres årligt fra 2003.
I 2011 er udbetalingsgrænsen 1.946 kr. De 328.134 kr. er for 2011 satsreguleret til
416.171 kr., og de 437.512 kr. er for 2011 satsreguleret til 554.895 kr.
De penge, der af denne grund ikke udbetales, bliver fordelt blandt afgiftsmodtagerne ved
nye beregninger.

9. Udbetaling
Udbetalingen er i lovgivningen fastsat til den sidste bankdag i juni måned.
Biblioteksafgiften udbetales til NemKonto.
Er du bosat uden for Danmark, og ønsker at udbetalingen sker til en udenlandsk bankkonto,
bedes du i et brev eller på en e-mail bia@bibliotekogmedier.dk oplyse Styrelsen for Bibliotek
og Medier om dit IBAN og BIC/SWIFT-nummer.

10. Modregning i biblioteksafgiften
Styrelsen for Bibliotek og Medier er forpligtet til at modregne offentlige krav såsom skat,
moms, bøder, studiegæld eller anden gæld i biblioteksafgiften, hvis en offentlig myndighed
som f.eks. SKAT, en kommune eller en politimyndighed, rejser krav om det.
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Alle krav, der er indsendt fra myndighederne inden udgangen af maj måned, skal Styrelsen
for Bibliotek og Medier søge modregnet i de biblioteksafgiftsbeløb, der udbetales i juni.
Afgiftsbeløbet kan således helt eller delvist blive overført til de myndigheder, der har rejst
krav.
Hvis du ved, at der er mulighed for, at en myndighed kan rejse krav om modregning af
statslige krav i din biblioteksafgift, kan du inden maj måned tage sagen op med den
pågældende myndighed for at finde en anden ordning. Du skal være opmærksom på, at
myndighederne kan kræve modregning, selv om der er aftalt en afviklingsordning for
gælden. Det vil afhænge af aftalens formulering.
Hvis der er blevet modregnet i din biblioteksafgift, vil det fremgå af den opgørelse, som du
får fra Styrelsen for Bibliotek og Medier ved udbetalingen. Nærmere besked får du direkte
fra den eller de myndigheder, der har rejst krav om modregning, men først når pengene er
blevet overført.
Hvis du vil klage over eller have ændret en modregning, der er foretaget, skal du henvende
dig til den myndighed, der har fået den gennemført. Styrelsen for Bibliotek og Medier har
ingen mulighed for at standse en modregning. Hvorvidt modregningskravet er berettiget
mv. eller ej, har vi heller ikke nogen indflydelse på.

11. Opgørelse ved udbetaling
Når din biblioteksafgift er beregnet over udbetalingsgrænsen, modtager du en opgørelse i
forbindelse med udbetalingen i juni. Det vil af opgørelsen fremgå, hvor mange eksemplarer
der i alt er indberettet fra bibliotekerne af de bøger eller lydbøger, du har skrevet eller
bidraget til, og hvor mange point dette har udløst til dig. Pointtallet ganget med årets pointværdi giver det beløb, du modtager i biblioteksafgift.
På opgørelsen oplyses også evt. fradrag til modregning.

12. Titelliste
Når din biblioteksafgift er beregnet over 1.000 kr., sender vi automatisk en titelliste til dig i
juni måned i forbindelse med den årlige beregning af biblioteksafgift. Titellisten indeholder
de titler, der er indgået i beregningen.
Hvis du ønsker at modtage en titelliste, selvom du er beregnet til mindre end 1.000 kr., er
du velkommen til at tilmelde dig denne service ved at skrive til os på vores mailadresse
bia@bibliotekogmedier.dk.
Selvom du ikke modtager ovennævnte titelliste, er du ikke slettet af
biblioteksafgiftsregisteret. Du vil således få din biblioteksafgift udbetalt, såfremt den på et
senere tidspunkt beregnes til mere end den til enhver tid gældende udbetalingsgrænse.
En specifikation af tallene og beregningsgrundlaget finder du i titellisten. Titellisten oplyser
dig om:
Forfatternr.: Dit registreringsnummer i Biblioteksafgift.
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Du skal oplyse dette nummer, hvis du henvender dig til Styrelsen for Bibliotek
og Medier.
Faustnr.:

Bogens registreringsnummer i Nationalbibliografien.

Titel:

Bogens/lydbogens titel.

Antal bind:

Det samlede antal bind fra samtlige indberettende biblioteker (med evt.
reduktion af antal bind på skolebiblioteker).

Antal sider:

Antal sider i de trykte bøger.

Antal min.:

Antal indlæste minutter i lydbøger.

*:

En * før sidetal eller minutantal angiver normalt et skønnet tal, fordi
oplysningen om det korrekte tal mangler i Nationalbibliografiens database.
Du skal selv oplyse det rigtige tal, hvis du kender det.

Litteraturtype: Normalt giver en bogside 1 point og et indlæst minut 1/2 point.
Nogle litteraturtyper giver et ændret pointtal:
bi = billedbog: 3 point pr. side, 1 1/2 point pr. minut.
te = tegneserie: 3 point pr. side, 1 1/2 point pr. minut.
no = node: 6 point pr. side.
ly = lyrik: 6 point pr. side, 3 point pr. minut.
ov = prosaoversættelse: 1/3 point pr. side, 1/6 point pr. minut til oversætteren.
ol = lyrikoversættelse: 2 point pr. side, 1 point pr. minut til oversætteren.
or = ordbog mellem dansk og fremmedsprog: 1/3 point pr. side, 1/6 point pr. minut.
sk = skønlitteratur for voksne: 1,7 point pr. side og 0,85 point pr. minut til primære
bidragydere (forfattere).
Værkets antal p/s/o: Værkets samlede antal registrerede bidragydere inden for hver
kategori: p = primær, s = sekundær, o = oversætter.
Din kategori p/s/o: Oplyser, om du er registreret som primær (p), sekundær bidragyder (s)
eller som oversætter (o). Et “a” i p eller s-spalten angiver, at du er registreret som “anden
bidragyder”. Der henvises til punkt 3. Hvem kan få penge og for hvad?
Dit antal point: Det antal point, som den enkelte titel udløser til dig på baggrund af de
foranstående oplysninger.

13. Spørgsmål og klageadgang
Har du spørgsmål om biblioteksafgiften, er du altid velkommen til at skrive et brev, sende
en e-mail eller evt. ringe til Biblioteksafgift i Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Hvis du vil klage over fordelingen af biblioteksafgift for bøger, bedes du venligst gøre det
skriftligt i et brev eller på en e-mail. En klage vedrørende biblioteksafgift for bøger skal
være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest den 15. oktober kl. 16.00 det
pågældende år, hvis klagen skal have virkning for samme år.
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Såfremt en manglende titel kræver dokumentation, vil den dog først kunne indgå i
beregningen året efter. Der henvises til punkt 5. Dokumentation.
Hvis du er utilfreds med vores afgørelse af en klage vedrørende biblioteksafgift for bøger,
kan du indbringe afgørelsen for Biblioteksafgiftsnævnet. Biblioteksafgiftsnævnet er nedsat af
kulturministeren og har efter loven den endelige administrative afgørelse.
Med den nye bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts 2011 med ikrafttræden den 1. april 2011
er der indført en klagefrist således, at en klage skal være Biblioteksafgiftsnævnet i hænde
senest førstkommende hverdag 8 uger efter, at Styrelsen for Bibliotek og Medier har truffet
endelig afgørelse.
Klager til nævnet sendes til: Biblioteksafgiftsnævnet, Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203
København K eller eventuelt på e-mail kum@kum.dk
Hvis du vil klage over eller have ændret en modregning, der er foretaget, skal du henvende
dig til den myndighed, der har fået den gennemført.

15

Lovbekendtgørelse om biblioteksafgift
Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002

Bekendtgørelse af
lov om biblioteksafgift

Herved bekendtgøres lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar
2000, med de ændringer, der følger af lov nr. 1053 af 17. december 2002.
§ 1. På finansloven opføres årligt en bevilling til biblioteksafgift, som fordeles efter reglerne
i denne lov som støtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på de af
loven omfattede biblioteker.
§ 2. Berettigede til at modtage afgift efter denne lov er
1) forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse
eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog,
2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af
fremmedsprogede bøger til dansk,
3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser indgår i de i
nr. 1 nævnte bøger eller selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark,
4) illustratorer, som over for Biblioteksstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser
særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af
fremmedsprogede værker til dansk, og
5) andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det over for
Biblioteksstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog
udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som
omfatter redaktionelt arbejde.
Stk. 2. Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige
bidrag til en titel inden udgangen af 2002.
Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for litteratur indlæst på lydbånd m.v.
Kulturministeren kan fastsætte, at stk. 1 også skal finde anvendelse på digitale
frembringelser, der udelukkende består af litterært materiale.
§ 3. Berettigede til at modtage biblioteksafgift, efter at en i § 2 nævnt person er afgået ved
døden, er
1) den efterlevende ægtefælle,
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2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år og det ved skilsmissen
er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag,
3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt
samlivet har varet mindst 5 år, og
4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget.
Stk. 2. Efterlader de i § 2 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet
ligeligt mellem dem.
Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den
person, der var berettiget i henhold til § 2.
Stk. 4. Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i § 2 nævnte person først er
blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere.
§ 4. Afgiften til de berettigede efter §§ 2 og 3 fordeles på grundlag af sidetal pr. titel og
antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de berettigede er repræsenteret i bibliotekerne.
For lydbånd m.v. er grundlaget indlæste minutter i stedet for sidetal.
Stk. 2. Berettigede efter § 2, stk. 1, nr. 2, modtager kun en tredjedel afgift. Berettigede
efter § 2, stk. 1, nr. 5, modtager kun to tredjedele afgift.
Stk. 3. Beløb under 1.535 kr. udbetales ikke.
Stk. 4. Fra og med 2003 foretages udbetaling af biblioteksafgift efter stk. 1 og 2 til en
berettiget person på følgende måde:
1) Beløb indtil 328.134 kr. udbetales uden reduktion.
2) Af beløb over 328.134 kr. og indtil 437.512 kr. udbetales halvdelen.
3) Af beløb over 437.512 kr. udbetales en tredjedel.
Stk. 5. Beløbsgrænserne i stk. 3 og 4 reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, jf.
lov om en satsreguleringsprocent.
Stk. 6. For udlånsenheder på folkeskolens biblioteker udbetales der fuld afgift efter stk. 1
og 2 for de første 15 eksemplarer pr. titel pr. bibliotek og en tredjedel afgift for de øvrige
eksemplarer pr. titel pr. bibliotek.
Stk. 7. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af afgift efter stk. 1. Der
kan herunder fastsættes regler om, at særlige kategorier af de i § 2 nævnte bøger og visse
bidrag til sådanne bøger ikke skal medføre afgift.
§ 5. Fordelingen af biblioteksafgiften finder sted på grundlag af indberetninger fra
folkebiblioteker, folkeskolens biblioteker og Danmarks Blindebibliotek, i det omfang disse
biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne
indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften.
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Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes bibliotekerne skal
foretage indberetning.
§ 6. Administrationen af biblioteksafgiften varetages af Biblioteksstyrelsen.
Stk. 2. Klager over fordelingen af biblioteksafgift efter lovens §§ 1-5 skal for et givet
finansår være indgivet til Biblioteksstyrelsen senest den 15. oktober i det pågældende år.
§ 7. Afgørelser truffet af Biblioteksstyrelsen efter § 6, stk. 2, kan indbringes for et af
kulturministeren nedsat nævn, der har den endelige administrative afgørelse. Ministeren
fastsætter nærmere regler for nævnets virksomhed.
§ 8. På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til
komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, lydbånd
og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, benyttes på bibliotekerne.
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af beløbet og kan
herunder fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at
udvalget træffer den endelige administrative afgørelse.
§ 9. På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til
billedkunstnere, der er repræsenteret i bibliotekerne med originalkunst eller diasserier,
grafik, fotografier og plakater, som er udgivet i Danmark.
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om fordelingen af beløbet og kan
herunder fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der nedsættes af ministeren, og at
udvalget træffer den endelige administrative afgørelse.
§ 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens anvendelse i forhold til
andre lande.
§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.
§ 12. Lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 455 af 23. juni 1989, ophæves.
§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 449 af 30. juni 1993 om ændring af forskellige lovbestemmelser vedrørende
regulering af overførsler m.v. (Ændrede reguleringsbestemmelser), § 7, har ændret § 4.
Lov nr. 1206 af 27. december 1996 om ændring af lov om biblioteksafgift (Beløbsgrænser
og revisionsfrist) har ændret § 3, § 4 og § 11, stk. 2.
Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Loven træder i kraft den 1. januar 1997.
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Lov nr. 1021 af 23. december 1998 om ændring af lov om biblioteksafgift (Gradueret skala
for udbetaling af biblioteksafgift, skolebibliotekernes bestandsindberetninger m.v.) har
ændret § 2, § 4 og § 5, stk. 1, samt ophævet § 11, stk. 2.
Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Loven træder i kraft den 1. januar 1999. § 1, nr. 1-31)1) og 52)2) , træder dog først i kraft
den 1. januar 2000.

Lov nr. 1053 af 17. december 2002 om ændring af lov om biblioteksafgift (Ændrede
beløbsgrænser m.v.) har ændret §§ 2, 3 og 4.
Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Loven træder i kraft den 1. januar 2003.
Kulturministeriet, den 17. december 2002
Brian Mikkelsen
/K. Groos

1)
2)

Vedrørende denne lovbekendtgørelses § 2, stk. 1, nr. 3-5.
Vedrørende denne lovbekendtgørelses § 4, stk. 2, 2. pkt.
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Bekendtgørelse om biblioteksafgift
Bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts 2011

Bekendtgørelse om biblioteksafgift
I medfør af § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, § 7, § 8, stk. 2, og § 9, stk. 2, i lov om biblioteksafgift, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002, fastsættes:
Personer, som kan modtage biblioteksafgift
§ 1. Berettigede til at modtage afgift efter biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 1, er
1) forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en
gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog,
2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af
fremmedsprogede bøger til dansk,
3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser indgår i de i nr. 1
nævnte bøger eller selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark,
4) illustratorer, som over for Styrelsen for Bibliotek og Medier dokumenterer, at deres
frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser
af fremmedsprogede værker til dansk, og
5) andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det over for Styrelsen for Bibliotek
og Medier dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke
afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt
arbejde.
Stk. 2. Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til
en titel inden udgangen af 2002, jf. lovens § 2, stk. 2.
Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på litteratur indlæst på lydbånd m.v., jf. lovens § 2,
stk. 3.
Stk. 4. Efter lovens § 4, stk. 2, modtager de i stk. 1, nr. 2, nævnte oversættere m.fl. kun en
tredjedel afgift, således som det nærmere er fastsat i § 7, stk. 4, og § 14, stk. 2, og de i stk. 1, nr. 5,
nævnte andre bidragydere kun to tredjedele afgift.
Stk. 5. Personer, som har bidraget til aviser og tidsskrifter, modtager ikke afgift for deres bidrag.
Det samme gælder for personer, som alene har bidraget med omslagsillustrationer, eller som har
bidraget med mindre tekst- eller illustrationsbidrag i bøger.
§ 2. Berettigede til at modtage afgift, efter at en i § 1 nævnt person er afgået ved døden, er efter
lovens § 3, stk. 1,
1) den efterlevende ægtefælle,
2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år, og det ved skilsmissen er
fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag,
3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet
har varet mindst 5 år, og
4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget.
Stk. 2. Efterlader de i § 1 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet efter lovens
§ 3, stk. 2, ligeligt mellem dem.
Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var
berettiget i henhold til § 1, jf. lovens § 3, stk. 3.
Stk. 4. Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i § 1 nævnte person først er blevet
berettiget til afgift i 2003 eller senere, jf. lovens § 3, stk. 4.
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Tilmelding
§ 3. Det er en betingelse for udbetaling af afgift for et givet finansår, at den enkelte berettigede,
inden for de frister der fremgår af § 18, foretager tilmelding på et skema, som rekvireres i Styrelsen
for Bibliotek og Medier, samt afgiver de til brug for beregning og udbetaling af afgiften i øvrigt
nødvendige oplysninger.
Stk. 2. Yderligere oplysninger, herunder et eksemplar af en given titel, skal efter anmodning
indsendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier.
Stk. 3. I tilfælde, hvor det er en betingelse for udbetaling af afgift, at der tilvejebringes særlig
dokumentation, jf. § 19, stk. 1, skal dokumentationen være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde
senest den 15. oktober året før, jf. § 19, stk. 2.
Grundlaget for afgiftsbetaling
§ 4. Afgiften til de berettigede efter § 1 og § 2 fordeles efter et pointsystem på grundlag af sidetal
pr. titel og antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de berettigede er repræsenteret i
bibliotekernes bestandsindberetninger. For lydbånd m.v. er grundlaget indlæste minutter i stedet for
sidetal.
Udlånsenheder og sidetal/minuttal
§ 5. Antallet af udlånsenheder fastlægges på grundlag af bestandsindberetninger fra
folkebiblioteker og folkeskolens biblioteker, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand
registreret i maskinlæsbar form, og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af
afgiften.
Stk. 2. Indberetningerne skal for at kunne indgå i beregningsgrundlaget foreligge i en sådan
elektronisk form, at de teknisk lader sig videreforarbejde i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Årbøger
skal for at indgå i beregningsgrundlaget være indberettet på en sådan måde, at de enkelte årgange er
udskilt fra hinanden.
Stk. 3. Styrelsen for Bibliotek og Medier fastsætter nærmere retningslinjer for bibliotekernes
indberetninger.
Stk. 4. For udlånsenheder af en given titel på et givet skolebibliotek afskæres to tredjedele af de
indberettede eksemplarer ud over 15 afrundet til hele bind, jf. lovens § 4, stk. 6.
Stk. 5. Ved en udlånsenhed forstås den mindste enhed, der af et bibliotek registreres og
indberettes særskilt. Udlånsenheden for bøger er et bind, for litteratur indlæst på lydbånd m.v. en
mappe med et eller flere lydbånd. Sammensatte materialer, f.eks. en bog og et bånd, udgør
tilsammen en udlånsenhed.
§ 6. Ved fastlæggelsen af sidetal/minuttal anvendes de i Nationalbibliografien (den
nationalbibliografiske database) indeholdte oplysninger.
Pointtildeling
§ 7. Bøger tildeles 1 point pr. side, dog således at
1) billedbøger og tegneserier tildeles 3 point pr. side,
2) noder (musikalier) tildeles 6 point pr. side,
3) lyrik (digte) tildeles 6 point pr. side, og
4) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/3 point pr. side.
Stk. 2. Lydbøger m.v. tildeles 1/2 point pr. minut, dog således at
1) billedbøger og tegneserier tildeles 1 1/2 point pr. minut,
2) lyrik (digte) tildeles 3 point pr. minut, og
3) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/6 point pr. minut.
Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles skønlitteratur for voksne, bortset fra lyrik
(digte), 1,7 point pr. side, henholdsvis 0,85 point pr. minut til de primære bidragydere.
Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles personer, der foretager oversættelser,
gendigtninger, genfortællinger og bearbejdelser fra fremmedsprog, 1/3 point pr. side, henholdsvis 1/6
point pr. minut. Personer, der foretager oversættelser af lyrik (digte), tildeles dog 2 point pr. side,
henholdsvis 1 point pr. minut.
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§ 8. Ved billedbøger og tegneserier, jf. § 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er
registreret som henholdsvis billedbøger for børn og tegneserier. Såfremt en billedbog eller en
tegneserie ikke er registreret som billedbog for børn eller tegneserie i Nationalbibliografien, gælder
registreringen i folke- og skolebibliotekernes fælles bibliografiske database og i bibliotekernes
kataloger med opstillingssignaturen henholdsvis »bi« og »te«.
Stk. 2. Ved noder (musikalier), jf. § 7, stk. 1, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er
registreret som noder.
Stk. 3. Ved lyrik (digte), jf. § 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret
som lyrik (digte).
Stk. 4. Ved ordbøger mellem dansk og fremmede sprog, jf. § 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i
Nationalbibliografien er registreret som ordbøger med fremmedsprog.
Stk. 5. Ved skønlitteratur, jf. § 7, stk. 3, forstås litteratur, som i Nationalbibliografien er
klassificeret som skønlitteratur. Ved litteratur for voksne, jf. § 7, stk. 3, forstås titler, der af DBC
(Dansk BiblioteksCenter) siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med registreringen i
Nationalbibliografien. Ved litteratur for voksne udgivet før 1976 forstås titler, der af Styrelsen for
Bibliotek og Medier i 2006 er angivet som sådan.
Stk. 6. Ved oversættelser af lyrik (digte), jf. § 7, stk. 4, 2. pkt., forstås bøger, der i
Nationalbibliografien er klassificeret som oversat lyrik (digte).
Flere berettigede
§ 9. For bøger, bortset fra antologier m.v., jf. § 10, med flere afgiftsberettigede fordeles det
pointtal, som en bog opnår efter § 7 på grundlag af Nationalbibliografiens oplysninger om primære og
sekundære bidragydere. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning
fravige denne opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. § 19, stk. 1, nr. 3, og stk. 2.
Stk. 2. Er der én primær og én sekundær bidragyder, deles pointtallet med tre fjerdedele til den
primære og en fjerdedel til den sekundære bidragyder. Er der flere primære bidragydere, deles tre
fjerdedele ligeligt mellem dem. Er der flere sekundære bidragydere, deles én fjerdedel ligeligt mellem
dem. Er der udelukkende primære bidragydere, deles hele pointtallet ligeligt mellem dem.
Særligt om antologier m.v.
§ 10. Bestemmelserne i § 7, stk. 1-3 og 4, 2. pkt., om vægtning for særlige typer af litteratur
finder ikke anvendelse ved fordeling af point til antologier, andre samlingsværker eller årbøger.
Stk. 2. Pointtallet for en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog deles ligeligt mellem de
berettigede bidragydere.
§ 11. Bidrag til leksika, sangbøger og andre bøger med et meget stort antal enkeltbidrag udløser
kun biblioteksafgift til bidragydere, der er registreret i Nationalbibliografien.
§ 12. Ved antologier og andre samlingsværker, jf. § 10, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er
registreret som samlingsværker.
Stk. 2. Ved årbøger, jf. § 10, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som årbøger.
Stk. 3. Ved leksika og sangbøger, jf. § 11, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret
som henholdsvis leksika og sangbøger.
Dokumentation
§ 13. Udbetaling af afgift efter § 9 og § 10 for
1) bøger med mere end 3 primære eller 3 sekundære bidragydere inden for en kategori af
afgiftsberettigede, jf. § 1,
2) antologier,
3) andre samlingsværker og
4) årbøger
forudsætter, at den enkelte bidragyder inden for den i § 19, stk. 2, fastsatte frist har anmeldt sin
medvirken til Styrelsen for Bibliotek og Medier og på forlangende indsendt kopi af bogens titelblad,
kolofon, indholdsfortegnelse eller anden fyldestgørende dokumentation, hvoraf det fremgår, hvem der
har bidraget til bogen, og at bidragene berettiger til afgift.
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Særligt om oversættelser og oversatte bidrag
§ 14. Såfremt flere personer har oversat en bog, deles pointtallet til oversætterne ligeligt mellem
dem. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne
fordeling, jf. § 19, stk. 1, nr. 5, og stk. 2.
Stk. 2. Personer, der har oversat bidrag til bøger, der ikke samlet kan betegnes som oversættelser,
modtager en tredjedel af det pointtal, som ville tilkomme dem efter § 9 og § 10.
Pointværdi
§ 15. Såfremt dele af pointtallet for en bog med flere bidragydere ikke udløser afgift, indgår disse
dele ikke i den samlede pointsum.
§ 16. Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i §§ 4-14, sættes i
forhold til bevillingen på finansloven. Styrelsen for Bibliotek og Medier beregner herefter, hvilket beløb
der det pågældende år skal udbetales pr. point. Den enkelte berettigede modtager afgift svarende til
det antal point, som vedkommende har opnået.
Stk. 2. De i medfør af beløbsgrænserne i § 17 frigjorte midler fordeles ved nye beregninger mellem
afgiftsmodtagerne.
Beløbsgrænser
§ 17. Efter lovens § 4, stk. 3, udbetales beløb under 1.535 kr. ikke.
Stk. 2. Efter lovens § 4, stk. 4, foretages udbetaling af biblioteksafgift til en berettiget person på
følgende måde:
1) Beløb indtil 328.134 kr. udbetales uden reduktion.
2) Af beløb over 328.134 kr. og indtil 437.512 kr. udbetales halvdelen.
3) Af beløb over 437.512 kr. udbetales en tredjedel.
Stk. 3. Efter lovens § 4, stk. 5, reguleres beløbsgrænserne i stk. 1 og 2 årligt fra 2003 med
satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Frister
§ 18. Tilmelding til biblioteksafgift efter § 3, stk. 1, skal for at komme i betragtning ved
udbetalingen af afgift i et givet finansår være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest den 1.
december året før, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. For berettigede i medfør af § 2, stk. 1 og 2, skal tilmelding til biblioteksafgift efter § 3,
stk. 1, være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest den 1. april i det finansår, udbetalingen
af afgift finder sted.
§ 19. Det er en forudsætning for at opnå biblioteksafgift eller ændring af afgiften, at den
berettigede tilvejebringer fyldestgørende dokumentation i følgende tilfælde:
1) Når en illustrator, som har udført illustrationerne i en bog, ønsker omslagsillustrationen
medregnet ved opgørelsen af sit bidrag til bogen, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, må det dokumenteres, at
han eller hun har udført omslagsillustrationen.
2) Når en illustrator, som har udført illustrationerne til en oversættelse, gendigtning, genfortælling
eller bearbejdelse af et fremmedsproget værk til dansk, ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. § 1,
stk. 1, nr. 4, må det dokumenteres, at illustrationerne særligt er udført til denne oversættelse m.v.
3) Når en bidragyder til en bog ønsker, at Styrelsen for Bibliotek og Medier skal fravige
Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. § 9, stk. 1, må det
dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse.
4) Når en bidragyder til en bog med mere end 3 bidragydere inden for samme kategori af
afgiftsberettigede eller til en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog ønsker at opnå
biblioteksafgift, jf. § 13, må det dokumenteres, hvilke bidrag der foreligger.
5) Når en oversætter ønsker, at Styrelsen for Bibliotek og Medier skal fravige den ligelige fordeling
af en bogs pointtal til oversættere, jf. § 14, stk. 1, må det dokumenteres, hvilke særlige forhold
der kan begrunde en sådan fravigelse.
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6) Når en bidragyder til en bog ikke er nævnt i Nationalbibliografien, og denne ønsker at opnå
biblioteksafgift, må bidragets art og omfang dokumenteres.
Stk. 2. Ansøgning og dokumentation efter stk. 1, nr. 1-6, skal for at komme i betragtning ved
udbetalingen af biblioteksafgift i et givet finansår være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde
senest den 15. oktober året før.
Udbetaling
§ 20. Biblioteksafgiften udbetales for hvert finansår til den berettigede eller dennes bo, hvis
betingelserne for udbetaling var opfyldt den 1. januar det pågældende år. Biblioteksafgiften udbetales
én gang årligt, ved udgangen af juni måned. Udbetaling kan ske senere, når dette beror på den
berettigedes forhold.
Stk. 2. Det påhviler de berettigede at kontrollere oplysningerne på de ved udbetalingen udsendte
titellister. Styrelsen for Bibliotek og Medier kan undlade at udsende titellister m.v., såfremt den
beregnede biblioteksafgift udgør mindre end 1.000 kr. Titelliste m.v. vil dog kunne rekvireres ved
henvendelse til Styrelsen for Bibliotek og Medier. Meddelelse om eventuelle fejl eller mangler skal
være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest den 15. oktober i udbetalingsåret.
Klageadgang m.v.
§ 21. Klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår skal efter lovens § 6, stk. 2,
være Styrelsen for Bibliotek og Medier i hænde senest den 15. oktober i det pågældende år.
§ 22. Afgørelser truffet af Styrelsen for Bibliotek og Medier efter § 21 kan indbringes for
Biblioteksafgiftsnævnet, der har den endelige administrative afgørelse, jf. lovens § 7. Klage skal være
Biblioteksafgiftsnævnet i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter, at Styrelsen for Bibliotek
og Medier har truffet endelig afgørelse.
Stk. 2. Nævnet består af 4 medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have
administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. Et
medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Forfatterforening, og et medlem udpeges efter indstilling
fra Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de berettigede. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende. Ministeren beskikker nævnets medlemmer for 4 år ad gangen.
Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til nævnet.
Rådighedsbeløb for grammofonplader m.v.
§ 23. Efter lovens § 8 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning
til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, cd’er, lydbånd
og andre lydbærende materialer benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte
grammofonplader m.v. er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt
almenheden, i Danmark.
§ 24. Rådighedsbeløbet opdeles i to lige store dele for henholdsvis de skabende og de udøvende
kunstnere. Beløbet fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation i
bibliotekerne med grammofonplader m.v. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen.
Stk. 2. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet for det følgende
finansår skal med de nødvendige oplysninger indsendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier på et
ansøgningsskema, som rekvireres i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Skemaet skal være Styrelsen for
Bibliotek og Medier i hænde senest den 1. december året før.
Stk. 3. Musikgrupper, orkestre eller kor med 18 medlemmer og derover skal indsende en kollektiv
ansøgning. En berettiget person kan ikke søge individuelt for et bidrag til en titel, hvis der også søges
kollektivt for samme bidrag.
§ 25. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg bestående af 7 medlemmer, der beskikkes af
kulturministeren for 4 år.
Stk. 2. 1 medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet
beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Dansk Komponist Forening, Danske Jazz-, Beat- og
Folkemusikautorer, Danske Populær Autorer, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og Dansk
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Skuespillerforbund. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes
anskaffelsespraksis med hensyn til grammofonplader m.v., beskikkes efter indstilling fra Styrelsen for
Bibliotek og Medier. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket
efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke
finde sted. Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbistand til udvalget.
Stk. 3. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af
rådighedsbeløbet.
Rådighedsbeløb for billedkunst
§ 26. Efter lovens § 9 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning
til billedkunstnere, hvis frembringelser i form af originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og
plakater benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte frembringelser er udgivet, dvs.
bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark.
§ 27. Rådighedsbeløbet for billedkunst fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative
repræsentation i bibliotekerne med billedkunst. Andre generelle kriterier kan indgå i afgørelsen.
Stk. 2. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet for det følgende
finansår skal med de nødvendige oplysninger indsendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier på et
ansøgningsskema, som rekvireres i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Skemaet skal være Styrelsen for
Bibliotek og Medier i hænde senest den 1. december året før.
§ 28. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg bestående af 4 medlemmer, der beskikkes af
kulturministeren for 4 år.
Stk. 2. 1 medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet
beskikkes efter indstilling fra Billedkunstnernes Forbund. 1 medlem og 1 suppleant beskikkes efter
indstilling fra Dansk Fotografisk Forening, Dansk Journalistforbund og Tegnerne/Tegnerforbundet af
1919 i forening. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes
anskaffelsespraksis med hensyn til billedkunst, beskikkes efter indstilling fra Styrelsen for Bibliotek og
Medier. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling.
Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted.
Styrelsen for Bibliotek og Medier yder sekretariatsbistand til udvalget.
Stk. 3. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af
rådighedsbeløbet.
Ikrafttræden m.v.
§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1366 af 7. december 2007 om biblioteksafgift ophæves.
Kulturministeriet, den 17. marts 2011
Per Stig Møller
/Bente Skovgaard Kristensen
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