Hvert år er der på finansloven afsat et beløb, der bliver
fordelt som støtte til kunstnere, hvis værker findes på
Danmarks folke- og skolebiblioteker. I 2011 er der afsat
i alt ca. 169 mio. kr. til dette formål.

HVEM KAN FÅ PENGE?

DOKUMENTATION

Er du forfatter, oversætter, komponist, illustrator, billedkunstner eller udøvende kunstner, vil
du kunne søge om at få del i den årlige
biblioteksafgift og rådighedsbeløbene.

Grundlaget for biblioteksafgift for bøger og
lydbøger 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 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.

Efterlevende til en berettiget afdød modtager af
biblioteksafgift vil også kunne få del i den årlige
biblioteksafgift, hvis den berettigede havde
tilmeldt sig biblioteksafgift inden udgangen af
2002.
PENGE FOR BØGER OG LYDBØGER
Som forfatter, oversætter, komponist, illustrator eller på anden måde skaber af værker i
trykt form eller indlæst på lydbånd, kan du få
del i biblioteksafgiften.
Det er en betingelse, at dine bøger er skrevet
på dansk, eller at du som oversætter har
oversat til dansk, og at der er indberettet
eksemplarer af bøgerne fra folke- eller skolebibliotekerne.
Ønsker du at få del i biblioteksafgiften, skal du
indsende et tilmeldingsskema til os. Er skemaet
os i hænde senest den 1. december kl. 16.00,
vil du kunne få del i afgiften det følgende år.
For at modtage biblioteksafgift for bøger skal du
kun indsende tilmeldingsskema én gang.
Ønsker du som efterlevende til en afdød
modtager af biblioteksafgift for bøger at
modtage biblioteksafgift, skal vi have et
tilmeldingsskema i hænde senest den 1. april
kl. 16.00 til udbetalingen samme år.

Alle former for dokumentation skal være os 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.
PENGE FOR CD’ER, GRAMMOFONPLADER
MV.
Er du komponist, tekstforfatter, udøvende
kunstner, indlæser af lydbøger, oversætter af
sangtekster mv., kan du søge om del i
Rådighedsbeløb for grammofonplader mv., hvis
dine værker i form af cd’er mv. er udgivet i
Danmark og anskaffet af folke- og skolebibliotekerne.
Ønsker du at få del i rådighedsbeløbet, skal du
indsende et ansøgningsskema til os. Er skemaet
os i hænde senest den 1. december kl. 16.00,
vil du kunne få del i afgiften det følgende år.

PENGE FOR BILLEDKUNST
Er du billedkunstner, der er repræsenteret på
folke- og skolebiblioteker med originalkunst,
diasserier, grafik, fotografier og plakater, som
er udgivet i Danmark, kan du søge om andel i
Rådighedsbeløb for billedkunst.
Kun værker, der er anskaffet til udlån,
berettiger til rådighedsbeløb.
Ønsker du at få del i rådighedsbeløbet, skal du
indsende et ansøgningsskema til os. Er skemaet
os i hænde senest den 1. december kl. 16.00,
vil du kunne få del i afgiften det følgende år.
UDBETALING
Biblioteksafgift udbetales den sidste bankdag i
juni måned.
Rådighedsbeløb for grammofonoplader mv.
udbetales normalt i oktober måned.
Rådighedsbeløb for billedkunst udbetales
normalt i juni måned.
HVAD SKAL DU GØRE?
Du skal udskrive et skema til biblioteksafgift
eller rådighedsbeløb fra vores hjemmeside
www.bibliotekogmedier.dk og indsende
skemaet underskrevet til os.
Hvis du er efterlevende til en afdød modtager af
biblioteksafgift for bøger, og du er berettiget til
at modtage afgift, skal du henvende dig til
Biblioteksafgift i Styrelsen for Bibliotek og
Medier for at få tilsendt et tilmeldingsskema.
Skemaet kan ikke hentes fra vores hjemmeside.
VIL DU VIDE MERE?
På vores hjemmeside
www.bibliotekogmedier.dk kan du finde mere
udførlige oplysninger, svar på typiske
spørgsmål om biblioteksafgift samt vores
Vejledning om Biblioteksafgift.

Biblioteksafgifts adresse:
Styrelsen for Bibliotek og Medier, Biblioteksafgift
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 33 73 33 73, bia@bibliotekogmedier.dk
http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/biblioteksafgift

