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chefen förstatsrådet ochTill

Kulturdepartementet

oktober 1996 tillkallaRegeringen beslutade den 17 att en
förslaguppgift utarbeta tillsärskild medutredare ettatt

avgift vidareför-offentligrättsligregelsystem avseende en
upphovsrättsligt skyddad konst ochsäljning icke attav

för utlåningför ersättning till upphovsmänutreda formerna
chefen förfoncgram. särskild utredare förordnadeTillav

Ulvskog, regeringsrådetKulturdepartementet, statsrådet
Mariame Eliason.

kanslirådetDepartementssekreteraren Eric De Groat, Dag
Staffan och hovrätts-Mattsscn, avdelningsdirektören Ros

såsomGunilla Svalm Lindström har experterassessorn
deltagit utredningen.i

Hovrättsassessom varit sekreterare.Dag Cohen har
Utredningen, i januari 1997, harinledde sitt arbetesom

Konstnärsersättningsutredningen Kuantagit namnet
1996:05.

Utredningen sitt delbetänkande Enfår härmed överlämna
1997:106. Förslaget harfond för SOUkonstnärerunga

tillutarbetats Med hänsyn dettai samråd med experterna.
i vi-forrn.betänkandet skrivitshar

vårt arbete,första delenBetänkandet omfattar den av
vidareförsäljningsavgift.förnämligen regelsystemett en



Vi fortsätter vårt arbete med i avslutandeatt etappen
formernautreda för ersättning till upphovsman för utlåning

fonogram. Detta arbete beräknas slutfört i oktoberav vara
i âr.

Stockholm i augusti 1997

Marianne Eliason

/Dag Cohen
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Sammanfattning

Uppdraget

förslag tilldirektiv skall utarbetaEnligt våra ettett
vidareför-avgiftoffentli grättsliregelsystem avseende gen

omfattas något upphovsrätts-intesäljning konst avav som
för ersättning tillformernaskydd. Vidare skall utredaligt

fram defonogram och läggaför utlåningupphovsmän av
ingårtvâ frågorförsta deförslag behövs. Den somsom av

delbetänkande.ii uppdraget behandlas detta

Följerätten

det i svenskställning harsyfte stärka bildkonstnärernasI att
kategorierdessainförts bestämmelserrätt avsom ger

ellers.k. droit de suitetill ersättning,upphovsman rätt
säljs vidare. Denexemplar deras verkföljerätt, när ett av

avsnitttill ersättningupphovsrättsliga se närmarerätten
ersättningtillinnebär upphovsmannen har2.2.7 rättatt en

exkl. mervärdesskattförsäljningsprisetfem procent av
hans ellervidareförsäljning exemplarvid yrkesmässig avav

säljarenbetalasErsättningen skallhennes konstverk. av
näringsid-har förmedlatsde fall försäljningeneller, i av en
giltighets-upphovsrättsliganäringsidkaren. Om denkare, av
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förtiden verket har gått vid försäljningen, föreligger inteut
någon till ersättning.rätt

ersättningsrätt skall föreliggaFör krävs det det röratt att
sig "vidareförsäljning", inte frågadvs. det ärattom en om

försäljning direkt från konstnären. Ersättningsrätten
föreligger inte heller vid privata försäljningar. Förrent att

till ersättning skall föreligga vidarekrävs det deträtt äratt
fråga vidareförsäljning bildkonstverk exempelvisom av -
målningar, teckningar grafikoch inkl. tredimensionella-

fotografiskaverk, skulpturer eller verk. Det krävst.ex. -
dock inte fråga originalexemplardet äratt ett ettom av
konstverk.

Från till ersättning alster byggnadskonsträtten är av
undantagna. Detsamma gäller alster brukskonst t.ex.av -
glas, keramik, möbler och textilier framställtshar isom-
flera identiskt lika exemplar. omfattasDäremot konstnärligt
utformad brukskonst framställts ihar endast ettsom
exemplar, till ersättning.rättenav

I de fall försäljningspriset exkl. mervärdesskatt under-
stiger tjugondedel basbeloppet utgår dock inte någonen av
ersättning.

förslagVårt

förslagVårt innebär särskild lag skall regleraatt syste-en
offentligrättsligmed avgift och förordningmet atten en

skall komplettera lagen. Lagen Konstnärsfonden in-om
nehåller materiella för avgiftsuttaget,de bestämmelserna
bl.a. regler avgiftspliktens omfattning och avgiftensom

förordningenstorlek. I Konstnärsfonden finns före-om
skrifter bl.a. användningen de inbetalda avgifternaom av
och förvaltningen fondens medel.om av
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Avgiftspliktens omfattning

föreslårVi avgift skall näringsidkare i sinnäratt tas ut en
yrkesmässiga verksamhet säljer vidare exemplarett ettav
konstverk inte omfattas den upphovsrättsliga gil-som av
tighetstiden. Detsamma skall fallgälla de näringsidkaren i
sin näringsverksamhet förmedlar vidareförsäljning.en
Avgift skall således endast vid vidareförsäljningtas ut av
verk där det har gått sjuttio år från upphovsmannensänmer
dödsår. Avgiftssystemet alltså vid då den upphovsrätts-tar
liga regleringen upphör.

Avgiftsplikten skall, i likhet med vad gäller enligtsom
följerätten, omfatta alster bildkonstverk inkl. tredimen-av
sionella verk fotografiska verk. Något krav detsamt att
skall sig originalkonstverkröra ställs inte Ocksåettom upp.

det gäller alster byggnadskonstnär följer vi den upphovs-av
rättsliga ordningen, vilket innebär sådana alster inte skallatt
omfattas avgiftsplikten. frågaI brukskonsten frångårav om
vi dock, bl.a. praktiska skäl, vad gäller enligt denav som
upphovsrättsliga ersättningsordningen föreslåroch dennaatt

konstverk inte i något fall skall omfattas avgifts-typ av av
skyldigheten.

Vi föreslår vidare avgiftsskyldighet endast skallatt
föreligga i de fall försäljningspriset exkl. mervärdesskatt
överstiger tjugondedel basbeloppet.en av

Avgiftens storlek

Vi föreslår avgift skall med beloppatt tas ut ett som
fem försäljningssumman exkl.motsvarar procent av mer-

värdesskatt. Också detta med vadöverensstämmer som
gäller i fråga den upphovsrättsliga ersättningens storlek.om

Avgiften skall betalas in den näringsidkare i sinav som
yrkesmässiga verksamhet säljer icke upphovsrättsligtett
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näringsidkare yrkes-Också fallkonstverk. i deskyddat en
avgiftenvidareförsäljningen skallförmedlatmässigt har

skallAvgiftsskyldighetennäringsidkaren.betalas in av
till köparen.konstverket levererasinträda när

avgiftenUppbörden av

iavgiften inte skall reglerasuppbördenföreslårVi att av
i den ordningKonstnärsfonden, hanteraslagen utan somom

och prisregle-punktskatteri 1984: 15föreskrivs lagen l om
i korthetförfarandet innebärRegleringenringsavgifter. av

redovisnings-för vissa bestämdaavgiftsskyldigedenatt
deklarationer tillavgift iuppgift sinperioder skall lämna om

beskattningsmyndigheten.den s.k.
uppbördensådan lösningväljaEn fördel med är attatt en

myndighetombesörjas denavgiften kommer att somavav
punktskatteom-beskattningsmyndighetflesta falli de är

befintligenligtSkattemyndigheten i Dalarnas län,rådet, en
förfarandetinnebär ocksåförfarandeordning. Det äratt

mervärdesskatten.i frågatill vad gälleranpassat omsom
uppskatt-avsnitt 2.6.10särskilt avsnittI görett en

föreslagenavgiftsordningmycketning hur typnuavav en
bedömning skulleEnligt vårskulle kunna inbringa. av-

mellan sju och tioinbringagiftsordningen årligen kunna
miljoner kr.

medlenFörvaltningen av

förasavgifterna inte skallVi föreslår de uppburnaatt upp
fond,särskildi stället bildapå statsbudgeten, utan en

Kammarkollegiet skallKonstnärsfonden.benämnd ansvara
medlen.för förvaltningen av
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Användningen medlenav m.m.

föreslårVi fondens medel skall användas dels till bidragatt
till sammanslutningar sig verksamhetägnarsom som

bildkonstnärer, delsstöder till individuellagrupper av
ibidrag eller övrigt mindre etablerade bildkonst-yngre

Stödet skall i båda fallen främst forminärer. ges av
projektbidrag.

kulturrådStatens skall fördela bidragen för kollektiva
ändamål medan Konstnärsnärnnden skall fördela bidragen
till enskilda konstnärer.

Genomförandet förslagetav

vårEnligt bedömning kommer förslaget inte änannat
marginellt upphov till några kostnader kräver ökadege som
anslag. Vi bedömer förslaget bör kunna genomföras medatt
verkan från den januari 1999.1
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag Konstnärsfondenom

Härigenom föreskrivs följande.

§1 Konstnärsfonden bildas de avgifter skallav som
betalas in enligt denna lag. Fondens medel skall användas
för ändamål bildkonstnärer.som gagnar

2 § Avgift skall betalas vid försäljning exemplarav av
konstverk har överlåtits och inte omfattassom som av
upphovsrättens giltighetstid enligt lagen 1960:729 om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Avgiftsskyldighet föreligger inte i de fall exemplaret är
alster brukskonst eller byggnadskonst.ett Avgiftsskyl-av

dighet föreligger inte heller i de fall försäljningspriset
exklusive mervärdesskatt inte överstiger tjugondedelen av
basbeloppet enligt lagen 1962:381 allmän försäkring.om

3 § Avgiftsskyldig den näringsidkare i sinär yrkes-som
mässiga verksamhet säljer eller förmedlar försäljningen av

exemplar sådant konstverk i 2ett ettav som anges
Avgiftsskyldigheten inträder vid leveransen till köparen.
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i 4detsammaverksamhetyrkesmässigMed somavses
1994:200.mervärdesskattelagen§kap. 1

fembeloppmedAvgift4§ motsvararettuttas som
mervärdesskatt.exklusiveförsäljningsprisetprocent av

avgift finns i lagenförfarandet vidförRegler5 § uttag av
prisregleringsavgifter.ochpunktskatter1984: 151 om

registrerad hos denavgiftsskyldig skallDen är varasom
skall beslutaförsta instansimyndighet uttagom avsom

prisregleringsav-ochpunktskatterlagenavgift enligt om
gifter.

föreskrivs1971:69skattebrottslageniVad6 § omsom
lag.avgift enligt dennafrågaigällerskatt även om

för-1971:1072lagenomfattasAvgiften även omav
1978:880och lagenskattefordringarmânsberättigade m.m.

och avgifter.tullarför skatter,betalningssäkringom

regeringenmyndighetdenellerRegeringen7 § som
förvaltningenföreskriftermeddelafårbestämmer avom

avgiftsmedel.fördelningenochfonden avom
förvaltningenförkostnadernabeslutafårRegeringen att

avgiftsmedel skall betalasfördelningenförochfonden avav
medel.fondensav

1999.januarikraft den 1iträderlagDenna
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till2 Förslag
Förordning Konstnärsfondenom

Härigenom föreskrivs följande.

§ förordning innehåller1 Denna föreskrifter i anslutning
till lagen l998:00 Konstnärsfonden.om

2 § Konstnärsfondens medel skall användas till
bidrag till sammanslutningar sig verksamhetägnarsom

stöder bildkonstnärer, ochsom grupper av
individuella bidrag eller i övrigt mindre etable-yngre

rade bildkonstnärer sinhar huvudsakliga konstnärligasom
verksamhet i Sverige eller stadigvarande ibosattaärsom
landet.

Regeringen förbeslutar år i fördelningenett taget om av
tillgängliga medel mellan dessa ändamål.

3 § Konstnärsfondens medel skall förvaltas Karnmar-av
kollegiet. För förvaltningen gäller förordningen 1987:778

placering fondmedel under Kammarkollegietsom av
förvaltning.

Kostnaderna för förvaltningen fonden får betalasav ur
fondens medel.

4 § Frågor bidrag i §l 1 Statensprövasom som avses av
kulturråd och i l § 2 Konstnärsnänmden. Ett beslutav om
bidrag får förenas med villkor bidragstagaren skallatt
redovisa användningen bidraget till den bidragsbeviljandeav
myndigheten.

Beslut i frågor bidrag från fonden får inte överklagas.om
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§ för fördelningen fondmedel5 Kostnaderna får betalasav
fondens medel.ur

6 § Statens kulturråd och Konstnärsnämnden skall varje år
före den 15 oktober lämna tillrapporten gemensam
regeringen användningen Konstnärsfondens medelom av
under det budgetåret.senaste

Skattemyndigheten varje månad7 § i Dalarnas län skall
redovisa inbetalda avgifter till Kammarkollegiet.

förordning träder i kraft januari 1999.Denna den 1
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3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1984:151om om

punktskatter och prisregleringsavgifter

Härigenom föreskrivs kap.1 1 § lagen 1984:151att om
punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1 Denna lag gäller för skatter avgifteroch tas utsom
enligt

lagen 1928:376 lagen 1928:376om om
skatt på lotterivinster, skatt lotterivinster,
lagen 1941:251 lagen 1941:251om om
särskild varuskatt, lagen särskild varuskatt, lagen
1957:262 allmän 1957:262 allmänom om
energiskatt, lagen energiskatt, lagen
1961 :372 bensin- 1961:372 bensin-om om
skatt, lagen 1961:394 skatt, lagen 1961:394om om
tobaksskatt, lagen tobaksskatt, lagen
1972:266 skatt 1972:266 skattom om

och reklam, och reklam,annonser annonser
lagen 1972:820 skatt lagen 1972:820 skattom om
på spel, lagen 1973:37 spel, lagen 1973:37

skatt på vissa dryckes- skatt vissa dryckes-om om
förpackningar, lagen förpackningar, lagen
1973: 1216 särskild 1973:1216 särskildom om
skatt för oljeprodukter och skatt för oljeprodukter och
kol, bilskrotningslagen kol, bilskrotningslagen
1975:343, lagen 1975:343, lagen
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1977:306 dryckes-1977:306 dryckes-om om
lagen lagen 1978:69skatt, 1978:69 skatt,om om

försäljningsskatt på försäljningsskatt påmotor- motor-
fordon, lagen 1978:144 fordon, lagen 1978:144

på påskatt vissa skatt vissaom resor, om resor,
lagen 1982:691 skatt lagen-1982:691 skattom om
på vissa kassettband, lagen kassettband,på vissa lagen
1982:1200 skatt påskatt 1982:1200om om
videobandspelare, lagen videobandspelare, lagen
1982:1201 skatt på 1982:1201 skatt påom om
viss elektrisk kraft, lagen viss elektrisk kraft, lagen
1983:1053 skatt på på1983:1053 skattom om
omsättning vissa omsättning vissavärde- värde-av av

lagen 1983:1104 lagen 1983: 1041papper, papper,
särskild skatt för elekt- särskild skatt för elekt-om om

frånrisk kraft kärnkraft- risk kraft från kärnkraft-
verk, lagen 1984:351 verk, lagen 1984:351om om
totalisatorskatt, totalisatorskatt,lagen lagen

på på1984:355 skatt 1984:355 skattom om
vissa dryckesförpacknin- vissa dryckesförpacknin-

lagen 1984:405 lagen 1984:405gar, om omgar,
stärnpelskatt på aktier, stämpelskatt på aktier,
lagen 1984:409 skatt lagen 1984:409 skattom om
på gödselmedel, lagen gödselmedel, lagen
1984:410 skatt på skatt på1984:410om om
bekämpningsmedel, lagen bekämpningsmedel, lagen
1988: 1567 miljöskatt 1988:1567 miljöskattom om
på inrikes flygtrañk, lagen på inrikes flygtrafik, lagen
1990:582 koldioxid- 1990:582 koldioxid-om om
skatt, lagen 1990:587 skatt, lagen 1990:587om om
svavelskatt, första svavelskatt, § första2 § 2
stycket 6 lagen 1990:661 stycket 6 lagen 1990:661

avkastningsskatt på avkastningsskattom om
pensionsmedel, pensionsmedel,lagen lagen
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skatt1990:662påskatt1990:662 omom
premiebetalningar,vissapremiebetalningar,vissa
1990:1087lagen1990:1087lagen omom

olje-på vissalagerskattolje-på vissalagerskatt
lagenprodukter,lagenprodukter,
särskild1990:1427särskild1990:1427 omom

gruppliv-premieskatt förgruppliv-förpremieskatt
lagenförsäkring,lagenförsäkring, m.m.,m.m.,

lotteri-1991:1482lotteri-1991:1482 omom
1991:1483lagenskatt,1991:1483lagenskatt,

vinstsparandeskatt påvinstsparandeskatt omom
1992:1479lagen1992:1479lagen m.m.,m.m.,

på visslagerskattvisslagerskatt omom
1438lagen 1992:bensin,1992:1438lagenbensin,

ochdieseloljeskattdieseloljeskatt och omom
vissa olje-användningvissa olje-användning avav

lagenprodukter,lagenprodukter,
lagerskatt1992:1439lagerskatt1992:1439 omom

dieselolja, lagenpålagendieselolja,på
tobaks-1994:1563tobaks-1994:1563 omom

1994:1564lagenskatt,1994:1564skatt, lagen
lagenalkoholskatt,lagenalkoholskatt, omom

påskatt1994:1776påskatt1994:1776 omom
1995:1132energi, lagen1995:1132lagenenergi,

dieseloljalagerskattdieseloljapålagerskatt omom
vissaförbrukning iföri vissaförbrukningför
lagenfordon,motordrivnafordon, lagenmotordrivna

påskatt1995:1667påskatt1995:1667 omom
998.00lagen 1naturgrus,naturgrus,

Konstnärsfonden,om

jordbruketsprisreglering1967:340lagen2. om
fisketspåprisreglering1974:226lagenområde, om

jordbruks-på vissaavgifter1990:615område, lagen om
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produkter lagen 1990:616 införande lagenm.m., om av
1990:615 avgifter vissa jordbruksprodukterom m.m.,
lagen 1994: 1704 lageravgift vissa jordbruksprodukt-om

lagen 1982:349 återvinning dryckesförpackning-er, om av
aluminium.ar av

Har i författning i första stycket eller isom anges
författning utfärdats med stöd sådan författningsom av
lämnats bestämmelse avviker från denna lag gäller docksom
den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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Utredningsuppdraget1

1.1 Direktiven

Våra direktiv dir. 1996:81 innebär uppdrag utarbetaett att
förslag till regelsystem avseende offentligrättsligett ett en

avgift på vidareförsäljning konst inte omfattasav som av
något upphovsrättsligt skydd. Vi skall också utreda former-

för ersättning till upphovsmän för utlåning fonogramna av
och lägga fram de förslag behövs. I detta betänkande,som

delbetänkande, behandlas enbart förstaär den deettsom av
två frågor ingår i uppdraget.som

Direktiven i aktuella delar intagna bilagaärnu som en
till betänkandet.

1.2 Utredningsarbetet

Vi påbörjade vårt arbete i januari 1997.
Vi har sammanträffat och diskuterat vissa frågor med

anknytning till utredningsuppdraget med företrädare för
Aktiebolaget Bukowski Auktioner, Aktiebolaget Stockholms
Auktionsverk, Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige
BUS, Konstnärernas Intresseförening SverigeDUR i
DUR, Nordén Auktioner Aktiebolag och Sveriges Konst-
och Antikhandlareförening. Vi har därvid bl.a. tagit del av
deras praktiska erfarenheter det upphovsrättsliga regel-av
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ocksåmed följerätt. Vid dessa har detmötensystemet
framförts på med avgiftsynpunkter ett system en
vidareförsäljning upphovsrättsligt skyddad konsticke seav
vidare avsnitt 2.5.

sammanträffat företrädare förVi har med Konst-även
och Stiftelsen Nordiskanärsnämnden, Statens konstmuseer

den svenskai syfte bl.a. skaffa kunskapmuseet att omoss
konstmarknaden. Vid har myndighet ävenmötet resp.

vidareför-framfört sin uppfattning medett system enom
säljningsavgift. synpunkter redovisas också i avsnittDessa
2.5.

I enlighet med våra direktiv har vi studerat hur systemen
offent-i Island och vilka i olika utsträckning harNorge, ett

vidareförsäljning,ligrättsligt vid uppbyggda. Denärsystem
Oslosärskilda utredaren och sekreteraren har därvid besökt

och sammanträffat med för det norskadär representanter
gjort studiebesök hos denKulturdepartementet samt ett

administrerarfond, Bildende Hjelpefond,Kunstneres som
avgiftsordningen. också inhämtat upplys-den norska Vi har

ningar från övriga nordiska länder.
vårt uppdragNär det gäller den del avser upp-av som
samrått företrädare förbörden avgiften har vi medav

vidare haftSärskilda skattekontoret i Ludvika. Vi har
företrädare för Kammarkollegiet.kontakter med

frånskrivelseKulturdepartementet har överlämnat en
del deSvenska Konstnärsförbundet med synpukter en av

frågor mottagit skrivelservi har utreda. Vi har därutöveratt
från nämndanågra de intressenterna.av nyss
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Vidareförsäljningsavgift på2

icke upphovsrättsligt skyddad
konst

ekonomiska2.1 delenDen av upp-
hovsrätten

regelverket består bl.a. ekono-Det upphovsrättsliga av en
innebärrättighet för upphovsmannen. Dennamisk rätten

förfoga verk delsför honom eller henne över ettatt ensam
verket, dels påframställa exemplar attatt av genomgenom

det tillgängligt för allmänheten 2 § lagenolika sätt göra
konstnärligaupphovsrätt till litterära ochl960:729 om

tillgängligt"göra verketverk, upphovsrättslagen. Rätten att
för upphovsmannenför allmänheten" innefattar bl.a. rätten

försäljning, sprida exemplarolika sätt, t.ex.att avgenom
brukar kallas upphovsmannensverket till allmänheten. Detta

spridningsrätt.
fråni upphovsrättslagen undantagDet finns dock 19 §

framgår bl.a.spridningsrätten. bestämmelsenAv när ettatt
samtycke harverksexemplar med upphovsmannens väl

får spridas vidare. brukar kallasöverlåtits, exemplaret Detta
sprid-spridningsrätten konsumeras. Konsumtionenatt av

verkningsrätten innebär alltså exemplaratt ett ett t.ex.av -
fritt bland allmänhetenkonstverk kan spridasett om-

gång har överlåtit verket.upphovsmannen en
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Principen konsumtion gäller i och för sig för allaom
upphovsmannakategorier, träffa bildkonstnärermen anses
hårdare andra upphovsmän.än För författaregrupper av en

det främst framställaär rätten exemplar äratt som rv
ekonomisk betydelse. Om allmänheten uppskattar hans verk,
kan han begära ersättning i form högre royalty verketnärav
skall i upplagor. För kompositörer förhål-ärutges nya
andena likartade det gäller utgivningnär Kon-noter.av
positörer och textförfattare kan dessutom begära ersättning

deras verk framförs, vid konserternär eller i radot.ex.
eller TV. Upphovsmannen till konstverk får däremot i deett
flesta fall nöja sig med förersättning överlåtelsen självaav
originalexemplaret eller, det gäller grafiskanärt.ex.som
verk, till utgivning ganska liten upplaga. Demaav en
kategori upphovsmän kan alltså inte i utsträcc-av samma
ning utnyttja den ekonomiska delen upphovsrätten. Iav
syfte stärka bildkonstnärernas ställning har det därföratt
många länder införts bestämmelser dessa upphow-som ger

till ersättning, s.k. droit de suitemän rätt eller följerät,en
exemplar deras verk säljs vidare.när Som bekant harav en

sådan bestämmelse införts i svensk seäven rätt prop.
1994/95: 151, bet. 1995/96:LUl. Bestämmelsen, finnssom
i j26 § upphovsrättslagen, trädde i kraft den 1 januari
1996. följandeI avsnitt redogörs för den svenska rättens
upphovsrättsliga reglering beträffande följerätt.

2.2 Införandet droit de suiteav

2.2. 1 1929 års sakkunniga och Auktorrättskommittén

Såväl 1929 års sakkunniga i sitt Förslag till ändringari
lagstiftningen till litterära och konstnärliga verkrättom
SOU 1929:37 69 Auktorrättskommittén i betänkai-s. som
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det Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk
SOU 1956:25 ff.109 övervägde frågan införandes. om av

ordning med droit de suite, dock lägga framutan atten
några lagstiftningsförslag.

Auktorrättskommittén diskuterade i sitt betänkande s.
f. frågan352 avgift för utnyttjande verkäven om en av

efter skyddstidens utgång, s.k. domaine public payant.
Också institutet domaine detat innebär heltatt statensom-

upphovsrätten efter giltighetstidens utgång berör-övertar -
des. Det ansågs emellertid domaine public-systemet inteatt
borde införas i Sverige.

De nämnda frågorna berördes inte i förarbetena prop.nu
första1960: 17 och lagutskottets betänkande 41 år 1960nr

till upphovsrättslagen.

2.2.2 1988/89 års riksmöte

Vid 1987/88 års riksmöte fyraväcktes motioner
1987/88:Kr222, 1987/88:Kr242, l987/88:Kr309 och
1987/88:Kr310, vilka samtliga berörde frågan införan-om
de ersättnings- eller avgiftssystem vid vidareförsälj-ettav
ning konst. I ärendet diskuterades två alternativa lösning-av

nämligen upphovsrättslig och innebarnaturar, en av en som
offentligrättslig avgift eller skatt skulleatt tas uten

vidareförsäljning.Kulturutskottetinhämtaderemissyttranden
från bl.a. vissa myndigheter och organisationer samt
yttranden från Skatteutskottet 1988/89:SkU1y och Lag-
utskottet 1988/89:LU1y. Sammanfattningsvis kan sägas att
myndigheterna på kulturområdet och konstnärsorganisa-

tillstyrkte förslagentionerna enligt motionerna. Däremot var
företrädarna för Riksskatteverket och konsthandeln negativa
till motionsförslagen. Den då pågående Upphovsrätts-
utredningen Ju 1976:02 Svenska föreningenoch för
upphovsrätt hänvisade i sina yttranden till utredningens
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pågående fråganarbete, bl.a. behandlade droit desom om
suite. Skatteutskottet avstyrkte motionerna.

Kulturutskottet, sköt behandlingen motioner-som upp av
till riksmötet framhöll i1988/89, därvid, sitt riksdag-na av
godkända betänkande bet. l988l89zKrU7, kultur-atten

arbetarnas ekonomiska villkor inte tillfredställande trotsvar
insatser gjortsde hade landsting och kommun.stat,som av

fannsDet enligt utskottets uppfattning vägandetungt
för ståndpunkten konstnärernaargument att ettgenom

ersättnings- eller avgiftssystem skulle del i det ekonomi-
konstförsäljning.ska utbytet yrkesmässig Utskottetav

menade emellertid, i likhet med Lagutskottet, skulleatt man
fråganavvakta Upphovsrättsutredningens ställningstagande i

ersättning för vidareförsäljning konst.om av
Vid riksmötet väcktes motion 1988/89:Kr212ännu en

införas avgift vidmed yrkande det skulle andra-attom en
handsförsäljning farmkonst. Utskottet dock, i sittav av
riksdagen godkända betänkande bet. 1988/89:KrU16, att
det under den korta tid hade förflutit sedan frågansom

prövades riksdagen inte hade inträffat någotsenast av som
alltsåborde leda till bedömande. Utskottet avstyrkteannat

motionen.

2.2.3 utredningsrapportKonstnärsnämndens

Konstavgift

år iKonstnärsnämnden utarbetade 1988 rapport etten
förslag till konstavgifts.k. bet. l988/89:KrU7 36seen s.
f.. bifogades nänmdens yttrande deI överrapporten, som

årsvid 1987/88 riksmöte väckta motionerna, föreslogs att
avgift på fem försäljningssumman skulleprocent tasen av
vid yrkesmässig andrahandsförsäljning konst ochut attav

skyldigheten betala avgift skulle regleras avtalettatt genom
mellan å sidan, och auktionsñrmorna och denstaten, ena
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skullekonsthandeln å den andra. Enligt avtaletövriga staten
andra-avstå från så del mervärdesskattenstor aven

avgiften.handsförsäljningen konst motsvarades avav som
förslaget inkasseras, förvaltas ochAvgiften skulle enligt

särskild fond knuten till Konstnärsnämnden.fördelas av en

Upphovsrättsutredningen2.2.4

Översyn upphovsrättslagstiftningenslutbetänkandeI sitt av
fråganUpphovsrättsutredningen1990:30 behandladeSOU

föreslogs upphovsrättsligdroit de suite. I betänkandet enom
förskulle införalösning innebar rättatt ensom man

yrkesmässigarvingar till ersättning vidkonstnären och hans
gällde valet mellanförsäljning konstverk. Vad enav

lösning offentligrättslig modellupphovsrättslig och en
bakgrundf. det bl.a.uttalade utredningen s. 542 motatt -

införts iupphovsrättsliga ersättningsordningar hade ettattav
lämpligt väljaeuropeiska länder inteflertal ettattvar-

avgiftoffentligrättslignorska dvs.densystem typen, enav
avsnitt 2.4.4.utgår på all omsättning bildkonst sesom av

behandladesförslag droit de suiteUtredningens avom
intepropositionen l992/93:214, det ladesregeringen i men

förnågot lagförslag i frågan. Som skäl detta s.fram angavs
pågick studie reglering46 f. det inom EG rättatt aven om

vidareför-till ersättning vid yrkesmässigför konstnärer
arbete skulle avvaktas.säljning och dettaatt

års riksmöte2.2.5 1992/93

årsLagutskottet vid 1992/93Propositionen behandlades av
behandlades fem motionerSamtidigtriksmöte.

1992/93:L21, l992/93:L8011992/93:L19,1992/93:L17,
frågan1992/93:L803, vilka samtligaoch tog om enupp

yrkesmässig vidareför-ersättning vidför konstnärer tillrätt
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säljning konstverk. någraI motionerna framfördesav av
också yrkanden det upphovsrättsliga ersättnings-attom

borde kombineras med lag avgift påsystemet en om en
konst inte omfattades upphovsrättsligt skydd, därsom av
avgiften skulle användas till kollektiva ändamål. Lagutskott-

inhämtade yttrande från Kulturutskottet I yttrandetet
1992/93:KrU12y förordade Kulturutskottet Upphovs-att
rättsutredningens förslag droit de suite skulleom genom-
föras. Enligt utskottet talade starka skäl också för ersätt-att
ningssystemet skulle kombineras med offentligrättsligen
avgift vidareförsäljning konst inte omfattasav som av
upphovsrättens giltighetstid. Avgiften skulle användas till
kollektiva ändamål. Kulturutskottet föreslog sådantatt ett
avgiftssystem skulle införas och regeringenatt snarast
möjligt borde återkomma till riksdagen förslagmed till
lagstiftning ersättnings- och avgiftssystem vid vidare-ettom
försäljning konst.av

Lagutskottet instämde, i sitt riksdagen godkändaav
betänkande bet. 1992/93:LU44, emellertid i regeringens
bedömning det fanns skäl avvakta arbetet inom EGatt att
innan något svenskt initiativ det gälldenärtogs en upp-
hovsrättslig ersättningsordning. Dessutom ansågs att ett
ställningstagande borde anstå beträffandeäven den därmed
sammanhängande frågan offentligrättslig avgift vidom en
vidareförsäljning. Utskottet utgick emellertid från fråganatt

införande regler droit de suite i svensk skullerättom av om
på det visade sig EG-kommissionentas nytt, attupp om

valde inte något initiativ i frågan.att ta

2.2.6 1993/94 års riksmöte

Även vid 1993/94 års riksmöte väcktes antal motionerett
rörande frågan ersättning vid vidareförsäljning konstom av
1993/94:L803, 1993/94:L805 och 1993/94Kr307. De två
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förstnämnda motionerna innefattade yrkandeäven avgiftom
på vidareförsäljning icke upphovsrättsligt skyddad konst.av
Lagutskottet konstaterade, i sitt riksdagen godkändaav
betänkande bet. 1993/94:LU16, frågan inte fåatt syntes en
lösning inom EG inom framtid,nära någon formatten av

för ersättning vid vidareförsäljningsystem konst gällerav
i flera europeiska länder, inkl. Norden, och tiden därföratt

för ställningstagande till frågan,ettvar mogen om en
ordning med droit de suite borde införas iäven svensk rätt.

I propositionen 1994/952151 lades bl.a. fram förslag om
införande regler droit de suite, vilka ledde tillav om
lagstiftning bet. l995/96:LU1, rskr. 1995/96:34, SFS
1995:1273. Det i propositionen s. 18 frågananges att
huruvida sådan upphovsrättslig ersättning bör kombinerasen
med offentligrättslig avgift vidareförsäljningen ickeav
upphovsrättsligt skyddad konst måste beredas vidare.

2.2.7 Den upphovsrättsliga ersättningsrätten

Bestämmelserna droit de suite eller följerätt denom som
svenska lyder återfinns i 26 jtermen § upphovsrättslagen,
där det föreskrivs upphovsmannen haratt tillrätt en
ersättning på fem försäljningsprisetprocent exkl.av
mervärdesskatt vid yrkesmässig vidareförsäljning av
exemplar hans eller hennes konstverk. Rätt till ersättningav
föreligger i deäven fall försäljningen har förmedlats av en
näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. Ersätt-
ningen skall betalas säljaren eller, i förmedlingsfallen,av av
näringsidkaren.

Om den upphovsrättsliga skyddstiden för verket har gått
vid försäljningen, föreliggerut det inte någon tillrätt

ersättning. För konstnärliga verk i allmänhet gäller enligt
43 § upphovsrättslagen upphovsrätten under upphovsman-

livstid och intill sjuttionde året efter det årnens då han
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dengällerupphovsmänfleratvå ellerverket haravled. Om
upphovs-avlidnesistfrån denskyddstidenupphovsrättsliga

krävsföreliggaskallersättningsrättdödsår. För attmannens
"vidareförsäljning",frågadet ärdessutomdet att enom

fråndirektförsäljningsigintedet rördvs. enatt om
vidhellerinteföreligger rentErsättningsrättkonstnären.

försäljningar.privata
vidarekrävsföreliggaskall attersättningtillFör rättatt

Med"konstverk". ut-försäljningfråga ettdet är avom
dvs.bildkonst,20s.propositionenenligttrycket avses

funktion. Sompraktisknågonsamtidigt harinteverk som
grafikochteckningar samtmålningar,kanexempel nämnas

fotogra-verk""fotografisktMed ettverk.fotografiska avses
detinnebärvilketverkshöjd,s.k. attuppnåtthaansessom

måttvisstmedbildfotografisk ettsig avmåste röra enom
bilderfotografiskaOcksåoriginalitet.ochsjälvständighet

ersättningtillomfattas rättenverkshöjduppnårinte avsom
omfattasVidareupphovsrättslagen.stycketfjärde49 §a

skulpturerverk,tredimensionella t.ex.försäljningar somav
Upphovsrättslagstiftningen,Olsson,seersättningsrättenav

dvs.brukskonst,Alster194.1996,kommentar,En avs.
framställts iharbruksföremål,utformadekonstnärligt som

tilldock inte rättenomfattasexemplaridentiskaflera av
därvid inteharErsättningsordningen ansettsersättning.

brukskonst. Däremottillverkadindustrielltomfattakunna
glas,brukskonstutformadkonstnärligt t.ex.omfattas -

iframställtsharintetextilierochmöblerkeramik, som-
ersättningsrättFrånersättningsrätten.exemplarlikaflera av

skäl förSomundantagna.byggnadskonstalsterocksåär av
verksådanapriset20propositionen s.i attdetta anges

utfommingen.konstnärligadenänberorfrämst annat
byggnad-uppfördaendastinte"byggnadskonst"Med avses

former,andraibyggnadskonst t.ex.också somutaner,
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modeller och arkitektritningar se Olsson, Upphovsrättslag-
stiftningen, En kommentar, 1996, 195.s.

För till ersättning skall föreliggarätt krävs emellertidatt
inte det fråga originalexemplarär konst-att ett ettom av
verk. Ersättning utgår inte heller i de fall försäljningspriset
exkl. mervärdesskatt understiger tjugondedel bas-en av
beloppet enligt lagen 1962:381 allmän försäkring.om

Rätten till ersättning personlig och kan inteär överlåtas
under upphovsmannens livstid. Efter upphovsmannens död
övergår till efterlevanderätten make och arvingar och den
kan bort enligt vanliga regler.testamenteras

Ersättningen tillfaller upphovsmannen personligen, men
det endast organisationär företräder flertaletten som
svenska upphovsmän på området kan kräva in ersätt-som
ningen. Enskilda upphovsmän kan alltså inte kräva in den.
Organisationen skall kräva ersättningen och betala ut
beloppet till den berättigad härtill.är Något kravsom att
den berättigade skall medlem i organisationen föreligg-vara

inte. Upphovsmannens fordran preskriberas år efterer tre
utgången det kalenderår då försäljningen ägdeav rum.
Endast krav från organisationen medförett preskrip-att
tionstiden avbryts. Den ersättningsskyldigär skall påsom
begäran organisationen redovisa de ersättningsgrundandeav
försäljningar har gjorts under de före-närmasttresom
gående kalenderåren.

Ersättningsberättigad den svenskär medborgareärsom
Äveneller har sin vanliga vistelseort i Sverige. den ärsom

medborgare i EES-land berättigad tillär ersättning. Detett
föreskrivs nämligen i §1 andra stycket internationella upp-
hovsrättsförordningen 1994:193 den med-äratt som
borgare i land ingår i Europeiska ekonomiskaett som sam-
arbetsomrádet ett EES-land alltid skall behandlas som om
han svensk medborgare. Enligt 2 § tredje stycket i för-vore
ordningen skall bestämmelsen följerätt gälla denävenom
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i landvanliga vistelseorteller har sinmedborgareär ettsom
för skyddBernkonventionentillträtt den s.k.har avsom

dockFörutsättningenkonstnärliga verk.och ärlitterära att
ersättningsordning.liknandehardet landet en

har tillsattLagutskottetavslutningsviskanDet nämnas att
utvärderingallmänför genomföraarbetsgrupp att avenen

ersättningsordningen.upphovsrättsligaeffekterna denav

inom EUPågående arbete2.3

pågår arbetekommissiongemenskapernasEuropeiskaInom
vidersättningsrättEG-direktivmed fram ettatt ta om

därvid, i kommis-Kommissionen harvidareförsäljning.
förslag tillfram97, lagtKOM 96sionens dokument ett

upphovsmannensrådets direktivochEuropaparlamentets om
originalkonstverkvidareförsäljningvidtill ersättningrätt av

följerätt.
införa bestäm-skall medlemsstaternaförslagetEnligt

överlåtbarickedefinierasföljerätt, vilketmelser som enom
försäljningsprisetprocentandelmedtill ersättningrätt aven

genomförs privat-för försäljningarmed undantag avsom
förslaget,skall, enligtoriginalkonstverkEndastpersoner.

"originalkonstverk"Med begreppetomfattas följerätten.av
sedvänja inom konst-enligtverksexemplar somavses

originalkonstverk.gemenskapenbranschen i anses som
omfattasenligt förslaget inteskallbrukskonstAlster avav

förslagetdet ipåpekasförtjänar dockföljerätten. Det attatt
konstverkskategoriföremål""keramiskaatt somenanges -

mångaregleringenupphovsrättsligasvenskaenligt den
tillomfattasskallbrukskonst rättengånger avsomses -

ersättning.
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Enligt förslaget skall ersättning inte utgå för-om
säljningspriset inte överstiger l 000 Medlemsstaternaecu.
skall dock ha bestämmarätt ersättning skall utgå föratt att
försäljningar där försäljningspriset understiger detta belopp.
Ersättningen skall fyra för-motsvara procent av
säljningspriset för belopp uppgår till högst 50 000som ecu,

priset för belopp mellan 50 000tre procent och 250 000av
och tvâ priset på belopp överstigerprocentecu som

250 000 En i augusti 1997 8 krmotsvarar 50ecu. ecu ca
Vid beräkningenöre. skall avdrag för skattergöras och

avgifter. Ersättningen skall betalas säljaren, ärav som
redovisningsskyldig för gjorda försäljningar.

Ersättningen skall tillfalla upphovsmannen och efter
dennes död hans rättsinnehavare. Medlemsstaterna får
bestämma skallrätten förvaltas kollektivt,att dvs. att
bevakningen, inkasseringen och utbetalningen ersätt-av
ningen skall ombesörjas kollektivt upphovsrätts-av en
organisation. Enligt förslaget skall direktivet genomförtvara
den januari1 1999.

Förslaget liknar mycket de svenska reglerna följerätt.om
finnsDet dock vissa skillnader. Till skillnad från den

svenska regleringen omfattar kommissionens förslag enbart
originalkonstverk. Som har i avsnittnämnts 2.2.7 krävs det
enligt den svenska reglerrättens inte det skall frågaatt vara

originalexemplar för ersättningett skall utgå. Vidareom att
undantar förslaget, vilket skillnad jämförtär med denen
svenska regleringen, alster brukskonst från tillrättenav
ersättning. En skillnad enligtär de svenskaattannan
reglerna utgår inte ersättning för försäljningar där försälj-
ningspriset exkl. mervärdesskatt understiger tjugondedelen

basbeloppet för närvarande l 850 kr medan kommis-av
sionens förslag utgångspunkt omfattar försäljningar därsom
försäljningspriset 000lär eller högre. Förslagetecu ger
emellertid medlemsstaterna bestämmarätt lägreatten en
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ersättningensskillnadytterligare ärEnbeloppsgräns.
svenskföreskrivs i ersätt-framgått rättharstorlek. Som att

försäljnings-femskallalltidningen procentmotsvara av
förslagkommissionensmedanmervärdesskattexkl.priset

fyratvå ochmellanersättninginnebär procent aven
högt dettapå hurberoende är.priset -

förslaget. FörsigharEuropaparlamentet överyttrat
Omrádsarbetsgrupp.iförslagetbehandlas ettnärvarande en

svenska reglerna över.dekommerdirektiv attantas ses

förhållandenNordiska2.4

Danmark2.4.1

upphovsrättsligenligtkonstnärendansk ersättsI rätt en
i denföreskrivsDetvidareförsäljning konst.modell vid av

vidupphovsmannen38 §upphovsrättslagendanska att
tillkonstverk har rättvidareförsäljning hansyrkesmässig av

exkl.försäljningssummanmed femersättning procent av
auktionervidräknasförsäljningsprisetTillmervärdesskatt.

guld-försäljningVidarvode.auktionsförrättarensäven av
metallerädlavärdetdockskallsilversmedsarbetenoch av

försäljningspriset.frånräknasädelstenaroch av
denunderendastfølgereten gällerErsättningsrätten --
tillVidare gällerskyddstiden. rättenupphovsrättsliga

försäljningstillfälletvidenbart upphovsmän,ersättning som
GenomEU.land inomii eller bosattamedborgareär ett

tillföreskrivadock möjligt rättendetförordning attär att
kategorierandragälla verkockså skallersättning avav

emellertid s.k.fallet krävsdetupphovsmän. Iutländska
upphovsman-utländskadendvs.reciprocitet,materiell att

ersättningsordningliknandehemland har somennens
ersättning.tillupphovsmändanska rätttillerkänner även
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Med "yrkesmässig vidareförsäljning" fonnerallaavses av
yrkesmässig handel med konst, dvs. såväl auktions- och
butikshandel yrkesmässig handel konstverk.medsom annan
Privata försäljningar faller alltså utanför lagens tilllärnp-
ningsomrâde. försäljningEn privat varken köpare,näranses
säljare eller eventuell mellanman sig yrkesmässigägnar
handel med konst. Byteshandel jämställs i detta samman-
hang med försäljning. Skyldigheten betala ersättningatt
åvilar den yrkesmässigt säljer eller förmedlarsom en
försäljning konstverk.ettav

Den har förvärvat tilläganderätten konstverkettsom -
upphovsmannen inte tidigare har överlåtit t.ex.som genom-
eller bodelning, och sedan säljer konstverket, ärarv som

inte skyldig betala ersättning.att
Rätten till ersättning gäller vid försäljning verkav av

bildkonst. Enligt anvisningar meddelade kulturministernav
skall målningar, skulpturer, teckningar, grafiska arbeten och
bildtextilier bildkonstverk i lagens mening seses som
Kulturministeriets bekendtgørelse af274 18. april 1996.nr
Även fotografiska verk omfattas ersättningsrätten.av
Følgereten gäller emellertid inte byggnadsverk. Däremot
omfattas s.k. brukskonst, förutsättningunder ifråga-detatt
varande verket inte har framställts i flera identiska ex-
emplar. I lagen uppställs inte något krav det skallatt

fråga originalexemplar, vilket innebär litografierattvara om
o.d. också omfattas ersättningsrätten.av

Kulturministern har meddela föreskrifterrätt närmareatt
hur ersättningsrätten skall beräknas. Exempelvis kanom

Årministern fastställa minimipris för till ersättning.rättett
uppgick1995 minimipriset till 2 000 danska kr. Enligt

förarbetena se Lovforslag L 132, 3227 kan detnr. s.
fastställas olika miniminivåer för olika konstverk.typer av

tillRätten ersättning personlig och den kan inteär
överlåtas. Efter upphovsmannens död övergår tillrätten
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saknasOm detbröstarvingar.ochefterlevande maka
tillfalla denersättningsrättenarvingar skallberättigade

administrerarorganisation rätten.som
Även ersättningtill ärupphovsmannens rätt enom-

ersättning endasttillkan görasindividuell rättenrätt,
kulturgodkäntsharorganisationgällande avsomenav

Copy-Dan,för närvarandeorganisationministern. Denna är
inalltså inte krävakanenskild upphovsmanBilledkunst. En

konstverk. Ihansvidareförsäljningersättning vid ettav av
ochför uppbördenorganisationenstället detär som svarar

berättigade. Eftersomtill deersättningenredovisningen av
organisationen, kan denin endastkan krävasersättningen av

ersättningar krävsinte förbjudaenskilde upphovsmannen att
falli dein delsersättningar krävasin. Likaså kan upp-

intefall upphovsmannenokänd, dels i dehovsmannen är
organisationen.har kontaktat

måstepreskriberasersättning inte skalltillFör rättenatt
det år dåutgångenår efterinomupphovsmannen tre av

organisationen.hosersättningvidare yrkaverket såldes
uppburnadel debeslutaOrganisationen har rätt attatt en av

ersättningarpersonligai formbetalasmedlen inte skall ut av
till upphovsmännen.

vid straffansvarsålt konstyrkesmässigt har ärDen som
årlig redogörelsesändaorganisationenförpliktad tillatt en
attesteradskallför försäljningarna, vilken enavvara

revisor.registrerad"statsautoriseret" eller

Finland2.4.2

Även upphovsrättsligvalthari finländsk rätt rentman en
upphovsrättslagenfinländskailösning. föreskrivs denDet

vidareför-offentligyrkesmässig och26 i §§ för26 attm-
ibildkonstverk har upphovsmannensäljning rätt attav

försälj-vidareförsäljning få femförersättning procent av
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för-mervärdesskatt. Iexkl.sålda verketpå detningspriset
enskilda fallermellankonsthandelnarbetena attanges
62. Det2871994 rd RPutanför regleringen se angess.-

konstauktionsverk-delskonsthandeloffentligockså äratt
påkonstgallerier,ikonsthandelsedvanligdelssamhet,

sammanhang.motsvarandei andrakonstutställningar samt
inte kanindividuell ochersättning,till ärRätten som
skydds-upphovsrättsligaunder denendastöverlåtas, gäller

tillskallavliditharupphovsmannen rättentiden. Om
sådanade fallrättighetsinnehavare. Itillfalla hansersättning

till upphovsmännensanvändasersättningarnaskallsaknas
ändamål.gemensamma

med undantagbildkonstverkgällertill ersättningRätten
bygg-alsterVidareförsäljningfotografiska verk.för avav

ersättningsordningen.frånundantagnanadskonstverk är
heller alsteromfattar intetillämpningsområdeLagens av

i fleraframställtsharkonstindustrikonsthantverk eller som
s.k.62förarbetena s.omfattas enligtDockexemplar.

konstindustri.ellerkonsthantverkunikprodukter inom
uppbärsvidareförsäljningförErsättningarna enav

ochupphovsmännenföreträderorganisation somsom
år, harfemtid, högstUndervisningsministeriet för viss

kanUndervisningsministerietuppgift.för dennagodkänt
föreskrifter uppbördenorganisationenmeddela närmare om

uppburnaanvändningen deersättningen och avomav
UndervisningsministerietVidare har rättmedlen. att av

förnödvändigauppgifterorganisationen de ärsom
övervakning.

säljskonstverkuppkommerErsättningsrätten när ett
kravinte ersätt-preskriberas,vidare. Denna rätt ettom

efterårinomorganisationenframställts tillning har tre
verketvidareförsäljningenkalenderår dåutgången det avav

skedde.
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Den auktionsförrättare eller konsthandlare i sinsom
yrkesverksarnhet har sålt eller förmedlat verket föransvarar

ersättningen betalas till och den försäljningatt omfattassom
betalningsskyldigheten redovisas för den organisationav

uppbär avgiften. Ansvaret för betalningen och redovis-som
ningen föreligger oberoende det sig försälj-rörav om om
ning eller förmedling konstverk. Vidare säljarenärettav
skyldig årligen till organisationen redovisningatt avge en

försäljningenöver ersättningsgrundande verk. Dessutomav
kan organisationen säljaren kräva de uppgifter för högstav

år före redovisningsårettre nödvändigaär för attsom
riktigheten i redovisningen skall kunna fastställas. Länssty-
relsen kan på ansökan organisationen förelägga säljarenav

vid vite fullgöra sin redovisningsplikt.att
Dessutom har länsstyrelsen förrättarätt granskning föratt

utövande tillsyn informations-över och redovis-attav
ningsskyldigheten fullgörs. Den säljare försom ansvarar
betalningen skall bereda granskningsförrättaren tillträde till
de affärsutrymmen han besitter så krävs, företesamt, om
sin bokföring, affärskorrespondens, handlingar gällersom
försäljningen de övriga handlingar kan ha betyd-samt som
else för tillsynen. Den förrättar granskningen har rättsom

kopior de handlingaratt ta granskas. Vid gransk-av som
ningen har länsstyrelsen anlitarätt sakkunnigatt en person
utsedd den organisation uppbär ersättningen.av som
Länsstyrelsen har tillrätt organisationen överlämnaatt
information behövs för uppbörden. Polisen skyldigärsom

vid behov länsstyrelsenatt handräckning för utförandege av
granskningen. Organisationen har tystnadsplikt i fråga om
sådan uppgifter affärsverksamhet fårdenom annans som
vid granskningen.
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Island2.4.3

upphovs-medordningvaltharisländskI rätt enenman
konstverkvidareförsäljningvidersättningrättslig av

offentligrättsligtmedkombinerad system.ett
föreskrivs25 b §upphovsrättslagen attisländskadenI
kommersiellakonstverk ividareförsäljningviddet av

medförsäljningsprisetpåslagskallsammanhang göras ett
försäljningssummantiobelopp procentmotsvararett avsom

upphovsman.verketstillfallaskallbeloppdettaoch att
inte ersätt-omfattasbyggnadskonstAlster avav

fallvissairegleringenkanDäremotningsordningen.
dockför detFörutsättningen ärbrukskonst.alsteromfatta av

originalexemplar.sigdet röratt om
inte kanersättning,tillUpphovsmannens rätt som

skydds-upphovsrättsligadenundergäller endastöverlåtas,
Efterfond.administrerasErsättningentiden. upp-enav

arving-till hansövergår ersättningsrättendödhovsmannens
ersättnings-tillfallerarvingarberättigadesaknasOm detar.

ersättningsordningen.administrerarfonddenrätten som
fallertillämpningsområdeupphovsrättslagensUtanför

falldessakonstauktioner. Förpåkonstverk omsättssom
konstauktioner1987den 27i lagföreskrivs ommarsen

enligt denliksomkonstauktionerviddet upp-attm.m. -
avgift tioutgåskallordningenhovsrättsliga procenten-

konstföremålochbildermålningar,omsättningen samtav
efter hanseller,upphovsmannenskall tillfallaavgiftenatt

ellerhar löptskyddstidenOmarvingar.död, hans ut, om
detskallbeloppet,disponerainte kan överannarsman

bildkonsten.arbetsstipendier inomanvändas som
tvâdetillämpningenbestämmelserNärmare avom

för-sådanförordning. Ensärskildfastställs ilagarna en
juni 1993.den 7har utfärdatsordning
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Det i förordningen ersättningarna skall krävasattanges
in och fördelas särskild fond Bildkonstnärsfondenav en - -
i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Om den
upphovsrättsliga skyddstiden har löpt eller det ärut om
fråga försäljning konstverk tillhör den isländskaom av som

skall ersättningen tillfalla Bildkonstnärsfonden.staten,
Detsamma gäller i de fall då det någon anledning inte gårav

finna upphovsmannen. Förutsättningen föratt det dockär att
det har förflutit två år sedan ersättningen betalades in till
fonden.

Vidare preciseras det i förordningen vilka verk som
omfattas bestämmelserna detaljerad uppräkningav genom en

följande fyra kategorier konstverk.av av
måleri, dvs. originalarbeten har utförts i oljefärg,som

akrylfärg, vattenfärg, gouache, pastellfärgtempera, eller i
vilken teknik helst,annan som

skulpturer i original eller signerade reproduktioner i
brons, gips, terrakotta, lera, järn ellerträ,sten, marmor,
vilket material helst,annat som

signerade och osignerade teckningar, dvs. blyerts-,
bläck-, tusch-, krit- och kolteckningar alla andrasamt
former teckningar. Dessutom omfattas alla formerav av
grafik, litografier, stick, etsningar utförtst.ex. medsom
hjälp kemikalier eller verktyg, träsnitt alla andraav samt
former grafiska arbeten, allt under förutsättning de ärav att
signerade upphovsmannen, ochav
4. bildvävnader, textilarbeten, glas- och mosaikarbeten

ler-, keramik-, porslins-, silver-samt eller guldarbeten, allt
under förutsättning det sig originalarbetenröratt om som
har signerats konstnären.av

Ersättning eller avgift utgår vid försäljningar dessaav
kategorier verk det sigrör verkoavsettav ettom om av en
isländsk eller utländsk upphovsman. Utländska upphovsmän
har dock tillrätt ersättning endast i de fall det föreligger
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upphovs-isländskadet krävsreciprocitet, dvs.materiell att
upphovsman-utländskemotsvarande rättighet i denharmän

hemland.nens
licensieraddvs. denKonstauktionsförrättare, är attsom

sysslaryrkesmässigtoch andrakonstauktioner,hålla som
avgift iföransvarigakonstvidareförsäljningmed är attav

ocksåin till fonden. Defall betalas ärförekommande
fonden.försäljningar tilluppgiftskyldiga lämnaatt om

och känne-konstverketslämnasUppgift skall namnom
frånupplysningaroch andraverkettecken, storleken

påoch prisetkonstnärensauktionskatalogen, t.ex. namn
redovisasskallförsäljningsrapportAvgift ochkonstverket.

försäljningen.efter30 dagarauktionsförrättare senastav
skallkonstyrkesmässigtgäller andra omsätterNär det som

kvartalet.gång ibetala in ochde rapportera en
ersättningenredovisningenuppbörden ochFör ansvar-av

beslutastyrelse harBildkonstnärsfonden. Fondens rätt attar
användasskallavgifternaandel de uppburnarimligatt aven
får dockförordningenadministration. Enligtför fondens
vadbeloppuppgå till högreavdrag inte ändetta ett som

avgifterna.uppburnade25 procentmotsvarar av
År beloppbetalades det in1995 motsvararett som

beloppettill fonden. Avdanska kronoromkring 315 000
ochauktionsförrättareincirka 90betalades procent av

Omkring 15konsthandeln.övrigafrån denåterstoden
admini-tillavgifterna användesuppburnadeprocent av

strationskostnader.
avdragmedel efterfondensförordningen skallEnligt -

derasellertill upphovsmännenutbetalningardels för
administrationskostnaderförrättighetshavare, dels an--

inomstipendier till upphovsmanellervändas till bidrag
organisa-till deraseller till bidragområdebildkonstens

brytastraffbelagtförordningen dettioner. Enligt är motatt
i förordningen.bestämmelserna
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2.4.4 Norge

kollektivt off-Som framgått har i norsk valträtt ettman
försäljningentligrättsligt för ersättning vid konst.system av

avgift påRedan år 1948 infördes särskild lag omen
offentlig 1948.omsättning bildkonst Ot. 14av prp. nr
Lagen reviderades i viss mån år 1989 Ot. 2 1988-prp. nr

enligt89. Syftet omsättningsavgiften Ot.med är prp. nr.
för2 kompensera bildkonstnärerna den värdesteg-s. 7 att

ring uppstå efter det de har sålt sitt verk.kan attsom
konstverk,I lagen föreskrivs köparen utöveratt ettav

avgift högstköpeskillingen, skall betala tre procenten om
ersättningförsäljningspriset. Provision eller till kommis-av

sionär ingår beräkningsunderlaget. Beräkningen skall docki
försäljningspriset exkl. mervärdesskatt. Procent-göras

skall enligt lagen fastställas Kultur- och viten-satsen av
ikraftträdandeskapsdepartementet. Alltsedan lagens har

denna uppgått till tre procent.
Avgiftsplikt föreligger vid offentlig omsättning bild-av

affärer auktionerkonst, dvs. omsättning sker i samtsom
Även sker ochoch utställningar. omsättning gatorsom

avgiftsplikt.loppmarknader omfattastorg samt osv. av
avgift föreligger vid all försäljningSkyldighet betalaatt

konstverk verken inhemska eller utländskaäroavsettav om
upphovsrättsliga föroch oberoende den skyddstidenomav

verket gått eller inte. Något på det skallhar krav attut vara
fråga vidareförsäljning föreligger alltså inte. Av-om
giftsplikten omsättninggäller naturligtvis enbart konstav

betydelse försker i Norge. Vidare saknar detsom av-
utländskgiftsplikten säljaren eller köparen norsk ellerärom

medborgare.
Avgift också i fall betalning för konst-skall betalas de ett

konstverk.verk sker helt eller delvis i form Iannatettav
eftersomsådana fall skall avgift belasta båda konstverken,
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avgifts-varithadeförsäljning kontantermotsvarande mot
gåvor.inte gällaavgiftsskyldighetenskallpliktig. Däremot

vidavgiftsplikt endastförelågårs lagändringar1989Före
harändringenbildkonst. Genomomsättningoffentlig av

jämställsochvidgats något,avgiftsunderlagetdock numera
offentlig omsättning.förvärv medföljandeäven typer av

gallerier,iför offentlig visningförvärv skervarje som
och"tilsvarende",eller liknandemuseer

verket,skapatfrån den konstnärvarje förvärv direkt2. som
utsmyckningsuppdragframställts underverket har ettom
tävlingsbidrag liksombeställningsverk ellereller är ettett

offentliga förvärv.jämställas medförvärv kansom
"offent-.uttrycketmedförde bl.a.Lagändringen, attsom

tvåmed dessatitel, motiveradesbort lagenslig" atttogs ur
offentligmedsådana likheterkategorier förvärv harav

iomsättningmed sådanbör jämställasomsättning deatt
fråga avgiftsplikt.om

utsmyckningsuppdragdock inte förAvgiftsplikt föreligger
uppdragutländska konstnärer i utlandetutförs avsom av

uppdragsgivarede fall norskuppdragsgivare. Inorska en
utsmyckningsuppdragföranlitar norsk konstnär t.ex. etten

ambassadfartyg eller norskpå norskregistreratett ansesen
arbetetavgiftsplikt föreligga oberoendeemellertid av om

utförts utomlands.helt eller delvis har
under första punktenuttrycket "tilsvarende"Med avses

konstföre-2 7förarbetena se Ot.enligt t.ex.prp. nr. s.
gallerier ellerkarakteriserasinte kanningar, somsom
samlingarändå har permanenta avsommuseer, men

ellervilka genomgående, ärbildkonst, sätt,annatett
täckaskall ocksåför allmänheten. Uttryckettillgängliga

offentligthelt eller delvis visassamlingar genomsom
konstverk"samlingar"utlåning. Med uttrycket sommenas

ordinäranvändningmed tankehar samlats utöver
o.d.utsmyckning rumav
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Vidare i lagen detaljeradgörs uppräkning vaden av som
skall bildkonst i lagens mening. Efter 1989 årsanses som
lagändring omfattar regleringen följande fyra kategorier av
konstverk.

målningar dvs. konstverk utförda i oljefärg, tempera,
akryl, akvarell, gouache, pastell eller liknande material,
textilbildkonst dvs. bildväv, tygtryck och applikationer,
"glasmaleri", emaljarbeten och mosaik "material-samt
billedkunst" collage, assemblage eller kombina-som annan
tion material tillnarmt plan flate",av en

skulpturer och reliefer direkt bearbetade i eller samman-
fogade stål, gips, leraträ, eller vilketsten,av marmor,

material helst avgjutningarannat eller åter-samtsom
givningar i brons, gips, terrakotta, betong, plast eller vilket

material helst,annat som
"tegnekunst" dvs. "håndtegninger" utförda i blyerts,

bläck, tusch, krita, kulspets eller i varje teknik, ochannan
4. grafik dvs. tryck framställt litograñ, radering,som
"metalltrykk", träsnitt, "linosnitt", "silketrykk", offset eller
i varje teknik.annan

Som har framgått det alltså framställningssättetär och
inte konstverkets kvalitet avgift skall betalas.avgörsom om
Avgiftsplikten förutsätter därför inte konstverket haratt
något konstnärligt värde, och det inte någon skillnadgörs på
den professionella konstnärens eller verk detamatörens när
gäller kravet betala avgift till fonden.att

Från avgiftsskyldighet undantas emellertid omsättning av
konstverk under punkten 2 i fallde det kansom anges anses
bevisat verket framställt iär minst åtta exemplar.att Det
förutsätts dock det exemplaret varkenatt äromsatta numrer-

eller försett med signaturat tecken på konstnärensettsom
Ävengodkännande exemplaret. omsättning konstverkav av

räknas under punkterna 3-4 undantagna i de fallärsom upp
det sigrör osignerade verk.om
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Enligt Ot. 2 s. 9 detaljerad beskriv-prp. nr. anses en
ning avgiftsunderlaget till hjälp för dem skallav vara som
tillämpa lagen. Det vidare lagt vikt vidatt attanges man
utforma lagtexten på sådant framtida formersättett att av
konstnärliga uttrycksformer inte frånutesluts avgiftsplikt.

Det också i propositionen s. 10 lagens defini-attanges
tion bildkonst efter 1989 års ändring torde kommaävenav

omfatta del konsthantverksföremâl. Som exempelatt en
textila konsthantverksföremâl,nämns vilka i del fallen

också kan karakteriseras textil bildkonst. Vidaresom anges
del föremål keramik, metall, också tordeatt träen av osv.

kunna skulpturföremål. För lösa överlapp-attses som
ningsproblem detta slag i lagen departementetattav anges
har fastställarätt regler vilka konstföremålnämnareatt om

skall falla in under avgiftsplikten. Upphovsmän tillsom
dessa verk naturligtvis ocksåär berättigadetyper attav
ansöka bidrag från fonden.om

Enligt lagen skall avgiften krävas in säljaren vid allav
omsättning bildkonst i butiker, pâ utsällningar, och vidav
alla former auktioner. Säljaren skall sedan i sin betalaturav
avgiften till särskild fond Bildende Kunstneres Hjelpe-en
fond. Det föreskrivs uttryckligen alla offentligenatt som

bildkonst ansvarigaomsätter för avgiften betalas in tillär att
fonden. Detsamma gäller den för omsätt-som ansvarar
ningen bildkonst på utställningar. Dessaav personer

också för inbetalning avgift vid omsättningansvarar av som
har skett mellanmän.genom

När det gäller förvärv för offentlig visningskersom
åligger det emellertid köparen betala in avgiften direktatt
till fonden. gäller fall förvärvarenDetsamma i de bok-är
föringsskyldig för förvärvet falloch i de köparen är ett
offentligt eller "annen statlig, fylkeskommunal ellerorgan
kommunal institusjon".
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medi sambandtill fondenskall betalas inAvgiften
lagen departementetinbetalning I gesmoms.varannan av

indrivningenregler förbesluta närmarerätt att avom
avgiften drivas inEnligt lagen kan utmätn-avgiften. genom

för dess inbetalning.ansvariging hos den ärsom
hjälpfond,avgiften särskildtillfallerSom har nämnts en

de influtnaordalydelse skall användaenligt lagenssom
harverkar ellerför bildkonstnärermedlen till stöd som

ocksåefterlevande. föreskrivsderas Detverkat i Norge och
ändamål till fromma förför andrakan användasfondenatt

norsk bildkonst.
År omkring 9,1 miljoner norska kronorinbetalades1996

uppick åretAdministrationskostnaderna dethjälpfonden.till
inbetalda14,3 demotsvaradebelopptill procentett avsom

huvuddelenutvecklats harpraxisEnligt denavgifterna. som
bild-fast årligt stöd tilltillmedelfondens använts ettav

Årefterlevande. 1996år och deras60konstnärer över
bildkonstnärer och derasnorskastöd till 203sådantutgick

då till norskauppgick 23 000stödetårligaefterlevande. Det
fondensomkring 20användesårkr. Samma procent av

ocksåkanKonstnärerbildkonstnärer.stipendiermedel till
ändamål. Endastför olikalånengângsbidrag ellersöka en

sådanafördockmedel harfondens använtsdelmindre av
ändamål.

32,1982:37 s.NOUfrån år 1982,betänkandeI ett
ungefärin ibetaladesavgiftuppskattningengjordes att

förföreträdareförelåg. Deavgiftsplikthälften de fallav
medhaft kontaktharutredningsarbetetvi underfonden som

avgiftspliktigaallra flestadebedömningendock dengör att
avgifterbetalar sina

fembeståendestyrelseadministrerasFonden avenav
fyratidfördepartementetutnämns en avavpersoner som

föreskriftermeddelaår. Vidare kan departementet närmare
ochfondens medelbokföringenarbete,för styrelsens avom
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hur medlen skall användas. Likaså beslutarnärmareom
departementet ersättning till styrelseledamötema.om

Lagen innehåller också straffbestämmelse, där deten
föreskrivs den uppsåtligen eller oaktsamhetatt som av
bryter lagen eller föreskrifter har meddelats medmot som
stöd lagen kan dömas till böter, dock under förutsättningav

handlandet inte omfattas något straffbud.strängareatt av
Bestämmelsen straff för överträdelser lagen omfatt-motom

också juridiska så bötesstraffet undersätt attar personer
vissa förutsättningar kan drabba den juridiska personen.

2.5 Synpunkter har framförts på ettsom

med avgift på vidareför-system en

säljning icke upphovsrättsligtav

skyddad konst

Som inledningsvis i avsnitt 1.2 har vi vårtnämnts under
arbete sammanträffat och diskuterat frågor rörande utred-
ningsarbetet med företrädare för upphovsrättsorganisationer,
konsthandeln och myndigheter på konstområdet.

Från upphovsrättsorganisationernas sida har dåman
förklarat sig positiva till med avgiftett systemvara en av nu
aktuellt slag. Som skäl för detta har bl.a. denangetts att
upphovsrättsliga ersättningsordningen endast redangynnar
etablerade konstnärer eller deras efterlevande. Ett system
med avgift detta slag skulle, enligt organisationerna,en av

stöd också till de inte etablerade konstnärerna.ännuge
Det har dock framförts invändningaräven mot ett

införande avgift på vidareförsäljning ickeav en av upp-
hovsrättsligt skyddad konst. Företrädarna för konsthandeln
och har därvid hävdat bl.a. avgift dettaattmuseerna en av
slag skulle innebära allvarlig konkurrensnackdel för helaen
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i förhållande till företagsvenska konsthandelnden som
avgiftinte förekommerverkar marknader där det en

införandekategori konst. Konsekvensendenna ett avavav
enligt konsthandeln ochavgift skulle därmed, museerr.a,en

försvimasådana konstverk skullebli omsättningenatt av
före-där det intefrån marknaden till länderden svenska

avgift. konstverk dettamotsvarande Attkommer sitten
enligtmarknaden skulle,försvinner från den svenska

medockså försvåra arbetetföreträdare, attmuseernas
gjortshar vidaredet svenska kulturarvet. Detbevara

konstbranschenför företagen inomgällande lönsamhetenatt
därmedavgift skulleflesta fall liten. Införandeti de är av en

ekonomiskaomsättning och svåratill minskadkunna leda en
inom branschen.problem för många företag

överväganden förslag2.6 och

2.6.1 Utgångspunkter

upphovsrättsligaEnligt direktiven frågan, denär om
offentligrättslig avgift,kombineras medersättningen bör en

framgårställningstagande. direktivenför Avettnu mogen
vi skall utarbetavårt begränsat tilldock uppdrag är attatt
offentligrättsligförslag avseendetill regelsystemett en

inte omfattasavgift på vidareförsäljning konst avav som
inteingår alltsånågot skydd. vårt uppdragupphovsrättsligt I

i införandetfrågan det lämpligaövervägaatt enavom
avgift.sådan

företrädare för auktionshusen,Under våra kontakter med
invändningarm.fl har dock vissakonsthandeln, museerna

farhågor för negativa konsekven-sådant ochmot ett system
för del deframförts. Vi i avsnitt 2.5 redogjorthar en avser

då har anförtsdärvid framförts. Av detsynpunkter somsom
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framgår finns klart måstedet motstående intressenatt som
varandra inför ställningstagande. Vid dennavägas mot ett

avvägning enligt vårdet mening viktigt beaktarär att man
såväl kulturpolitiskade skälen förbättra konstnärernasatt
ekonomiska riskervillkor de i skilda hänseendensom som

vidareförsäljningsavgift föra vilkakan med sig ochen
konsekvenser få förden kan bevarandet det svenskaav

för företagen inom förkulturarvet och konstbranschen samt
den konstintresserade allmänheten. Vad framkommitsom

intehar dock varit den karaktären vi tvekar införattav
uppdraget. vi det finns skäl förTvärtom godaattanser

förutsättningtanken. En dock avgiften kan förväntasär att
inbringa så mycket det framstår meningsfulltatt attsom
välja form fördenna konstnärsstöd. Vi behandlarett nytt
frågan hur mycket avgiftssystem föreslagenett typom av nu
skulle kunna inbringa i avsnitt 2.6.10.

När det gäller den utfommingennärmare av av-
giftssystemet regeringen i direktiven att systemetanger
måste klart och enkelt det inte får innebärasamt attvara
någon omfattande byråkrati. detta ligger givetvis kravI ett

regelsystemet måste lätt tillämpa för såväl deatt attvara
avgiftsskyldiga för dem skall hantera uppbördensom som

avgiften och fördelningen Vid utformningenav av pengarna.
regelsystemet måste således eftersträvas enkel ochav en

rationell reglering med så bestämmelser möjligt.som
Regleringen skatter och avgifter endasttas utav som

särskilt utvalda och tjänster kan i de flesta fall sägasvaror
bestå två huvudinslag. Det reglerar de materiellaav ena
reglerna för beskattningen eller avgiftuttaget t.ex.av -
reglerna avgiftens storlek, avgiftsskyldig,ärom vem som
tiden för avgiftsskyldighetens inträde medan detm.m. -
andra gäller uppbörden. I förevarande fall aktualiseras också
frågan hur influtna avgiftsmedel skall förvaltas och fördelas.

det fråganNär gäller de förmateriella reglernaom av-
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upphovsrättsligadirektiven den ersätt-giftsuttaget i attanges
vårautgångspunkt förlämpligningsordningen kan vara en

tänkbara.lösningarandraöverväganden, ärävenattmen
fördelningenavgiften ochBeträffande uppbörden avav

effektivtsmidigt ochmåstedetbetonas ettatt varapengarna
tillavgiften skall användasvadfråganAvseendesystem. om

skalldenutgångspunkten böranför regeringen attatt vara
ändamål.kollektivaanvändas till

dessaställning till hurvi ochföljandeI det överväger tar
frågor bör regleras.

lösningLagteknisk2.6.2

rörandebestämmelsernaVårt förslag: materiellaDe
särskildregleras ividareförsäljningsavgiften skall en

fördelningochförvaltningBestämmelserlag. avom
förordning.regleras imedlen en

vilketställning tillförst sättfråga vi behöver ärDen ta
vidareförsäljningsavgift skall regleras.frågorna om en

offentligrättslig avgiftdirektiven slås fastRedan i att aven
någonVi har intefår karaktär skatt.detta slag annanav

finnsOffentligrättsliga inkomsterfråga.uppfattning i demia
tillförarbetenatvå avgifter och skatter. Avfrämst slag,av

delsavgift föreliggaframgårregeringsformen att ansesen
erlagdutgår fördå specificerat vederlagi de fall ett en

penningpålagafallpenningprestation, dels i de uttasen
helhet tillförs densyfte och i sinendast i näringsreglerande

detAndra penningpålagornäringsgrenen.aktuella som
statsrättsligt skatter seallmänna utkräver är sett prop.

utgångspunkter, dvs.Från dessa1973:90 215 och 219.s.
näraliggandestatsrättslig detsynvinkel, är attmestur

aktuellt slag, däroffentligrättslig avgiftbetrakta nuen av
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kollektivettillåterförasskallavgifter inteinbetalda av
materi-samtligainnebärskatt. Dettabetalande, attsom en

riksdagenbeslutasmåsteavgiftsuttagetreglerella avom
delegerasinte kanföreskrifter skatteftersomlag, omgenom
kap. 7 §med 8jämförd3 §8 kap.regeringen setill

beslutaregeringenMöjligheten förregeringsforrnen. att
verkställighetsföreskrifter,till s.k.begränsadföreskrifter är

Frågoradministrativ karaktär.föreskrifterdvs. närmastav
dockavgiftsmedel kanfördelningenförvaltningen och avom

bemyndigandeefterregeringen ochfördel reglerasmed av
eftersommyndighet,lämpligocksåregeringen enavav

8 kap.karaktärgynnandei dessa delarregleringen är av
regerings-stycket 2första13 §jämförd med 8 kap.2 §

§9 kap. 2medlenanvisaskall dockRiksdagenformen.
regeringsfonnen.

antalfinnsdetpåpekassammanhangetbör iDet att en
allmännafrån detmotprestationpenningpålagor somutan

hänseendestatsrättsligti äravgifter,benämns sommensom
då vårtochtill dettaMed hänsynskatter.betraktaatt som

"avgift",tillförslagpå lämnagåruppdrag ettattut en
benämningen.fast vid denhållaväljer vi att
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2.6.3 Avgiftspliktens omfattning

Vårt förslag: Avgift skall näringsidkare inärtas ut en
sin yrkesmässiga verksamhet säljer vidare eller för-
medlar försäljning exemplar konstverkett etten av av

inte omfattas den upphovsrättsliga giltighets-som av
tiden. Avgiftsskyldigheten skall inte gälla alster av
byggnadkonst eller alster brukskonst. hellerInte skallav
avgift betalas i de fall försäljningspriset exkl. mervär-
desskatt understiger tjugondedel basbeloppet.en av

Vilka former försäljningar bör avgiftspliktiga.av vara

Som har framgått föreligger ersättningsrätt enligt det
upphovsrättsliga endast vid vidareförsäljningsystemet av
exemplar konstverk sker under den upphovsrättsligaav som
giltighetstiden avsnittse 2.2.7. Tanken med den avgift vi
diskuterar bekant den skall vid deär vidare-att tas utsom
försäljningar där skyddstiden enligt upphovsrätten har löpt

eller aldrig har gällt. Detta innebär första självklarut att en
avgränsning i nonnalfallet blir avgift endast skallatt uttas
vid vidareförsäljningar verk där det har gått änav mer
sjuttio år från upphovsmannens dödsår eller, då det frågaär

flera upphovsman, från den sist avlidne upphovsman-om
dödsår. Frågan då vilka former försäljningarärnens av som

bör avgiftspliktiga.vara
Enligt våra direktiv bör, tidigare har anförts, detsom

upphovsrättsliga regelsystemet vår utgångspunkt vidvara
bedömningen denna fråga. Som har i det föregå-angettsav
ende innebär denna reglering ersättningsrätt inte förelig-att

vid privata försäljningar, det krävsrent utan att attger
konstverket har sålts eller förmedlats näringsidkare iav en
hans yrkesmässiga verksamhet. förarbetenaI till den
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upphovsrättsliga bestämmelsen ansåg departementschefen
bl.a. det skulle praktiskt helt omöjligtatt övervakavara att

ordning där de privata försäljningarnaäven ingår seen
1994/952151 19. Vi delar denna uppfattning.prop. s.

Några skäl närmare möjlighetenövervägaatt ävenatt
privata försäljningar bör omfattas avgiftsplikt föreliggerav
därför inte.

Det anförda innebär sammanfattningsvisnu att av-
giftssystemet i denna del bör utformas i linje med den
upphovsrättsliga regleringen, vilket medför skyldighetatt att
betala avgift bör föreligga exemplarnär ickeett ettav upp-
hovsrättsligt skyddat konstverk säljs vidare närings-av en
idkare i hans yrkesmässiga verksamhet. Detsamma bör
vidare gälla i de fall vidareförsäljningen har kommit till
stånd näringsidkare har förmedlat köpetatt i singenom en
yrkesmässiga verksamhet.

Vilka konstverk bör avgiftspliktigatyper av vara

Även det gäller frågannär vilka konstverk börtyper av som
avgiftspliktiga skall vi enligt direktiven utgå från vadvara
gäller för den upphovsrättsliga ersättningsrätten. Avsom

redogörelsen i avsnitt 2.2.7 framgår med begreppetatt
"konstverk" i sammanhanget bildkonstverk inkl.avses -
tredimensionella verk, exempelvis skulpturer och fotogra--
fiska verk konstnärligt utformad brukskonst,samt glas,t.ex.
keramik, möbler och textilier. Det framgår också alsteratt

byggnadskonst och alster brukskonst har fram-av av som
ställts i flera identiska exemplar, undantagna frånär
ersättningsrätt enligt det upphovsrättsliga Spörs-systemet.
målet då det, vidär införande ordning detettom av en av
slag diskuteras, kan tänkas föreligga några beak-som nu
tansvärda skäl frångå vad gäller enligt det upphovs-att som
rättsliga regelsystemet.
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internationelladetdärvid konstaterasDet kan att
infört ersättnings- ochflesta länder harområdet de som

med vadvidareförsäljning, i likhetavgiftssystem vid som
regleringen,upphovsrättsligagäller enligt den svenska

ordning där bildkonstverkgenomgående tillämpa ensynes
avgiftsordningen bördiskuteradeomfattas. denAtt nu

inkl. tredimensionella verkomfatta alster bildkonstav
självklart. Något kravframstår därför närmast attsom

bör inte ställasdet skall sig originalexemplarröra upp.om
Även omfattas avgiftsplikten.fotografiska verk bör av

vi detOckså det gäller alster byggnadskonstnär av anser
ord-skall följa den upphovsrättsligagivet attvara man

alltså inte omfattas. Enligt vårningen. Dessa bör upp-
sådanafattning fotografiska bilder, dvs.bör inte heller

fotografiska verk, omfattas.bilder inte är att anse somsom
vår mening, tveksamtDäremot det, enligtär mera om

brukskonst.avgiftsordningen också bör omfatta alster av
tillSåvitt gäller följerätten utvecklades inte skälennärmare

omfattasbrukskonsten också skulleatt av er-
propositionen 1994/952151 20sättningsordningen. I s.

det inte fanns skäl undanta brukskonst,endast att attangavs
naturligtvis inte rimligt ersättningsrättendetatt ommen var

omfattade industriellt tillverkad brukskonst. Regleringenall
har fram-kom därför omfatta endast brukskonstatt som

i sammanhangetställts i exemplar. Det kanenbart ett
valt inteflera utländska harinämnas rättssystem attatt man
heller EG-låta brukskonsten omfattas följerätt. Inteav

till direktivkommissionens förslag avsnitt 2.3se ett
området omfattar all brukskonst.

tordeNär det gäller brukskonst ett system somnyare
någraomfattar sådan i och för sig inte medförakonstäven

upphovs-svårigheter vi i våra kontakter medstörre även om
frågarättsorganisationer m.fl. uppfattade detta äratt en som

föranleder Vad äldre brukskonst tordeöverväganden. gäller
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praktiska betänkligheter anföras. Meddock kunna begreppet
"brukskonst" tidigare har konstnärligtnämntsavses som
utformade bruksföremål, keramik, möbler ochglas,t.ex.
textilier. Som tidigare också har anförts skall avgiften enbart

vid vidareförsäljningar verk där det har gåtttas ut av mer
sjuttio år från upphovsmannens dödsâr. Det kan detän när

gäller alster äldre brukskonst, stolar och andrat.ex.av
fallmöbler, i många mycket svårt detavgöraattvara om

aktuella objektet unikt eller i fall inte framställtsharär vart
i flera identiska exemplar. Detta medför, i dettaom man

följaavseende skall den upphovsrättsliga regleringen,
svårigheter det gäller fastställa det signär röratt ettom om

avgiftspliktigtexemplar verk. upphovsrättsligaDenettav
områdetlösningen därför, enligt vår bedömning, svårär

applicera äldre brukskonst.att
möjlighet skulle låtaEn kunna avgiftspliktenattvara

omfatta alla äldre bruksföremål. Detta skulle emellertid
medföra mycket antal föremål skulle omfattasatt ett stort av

Som exempel kan i samtliganämnassystemet. att stort sett
föremål säljs traditionella då skullelösöreauktionersom
komma omfattas. frånDetta skulle leda till problematt
praktisk synpunkt. Dessa problem möjligtvisskulle kunna
motverkas införde relativt högt minimiför-ettom man
säljningspris för avgiftsskyldighet för denna verkskategori.
Av skäl kommer redovisas saknar vi emeller-strax attsom
tid säker kunskap hur försäljningen den svenskaom
konstmarknaden fördelar sig i olika priskategorier. Detta
medför svårigheter det gäller fastställa nivån förnär att ett
minimiförsäljningspris. Att detta demotverkasätt
negativa konsekvenserna sådan lösning låter därförsigav en
knappast göras.

Ett skäl också talar brukskonsten börannat mot attsom
omfattas avgiftsskyldighet, del dessaär att storav en av
föremål inte skapades konstnärer i dagens mening, utanav
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olika hantverkare, snickare och smeder.typer t.ex.av av
Som kommer framgå våra överväganden i avsnittatt av
2.6.7 syftet avgiftenmed intäkterna från försälj-är att
ningen det har gjorts äldre konstnärer skallav som av
komma till användning för skapa arbetskli-att ett gynnsamt

och utvecklingsmöjligheter för konstnärer. En vissmat nya
del omsättningen skall kvar inom branschen förstanna attav
säkra fortbestånddess och utveckling. Enligt vår mening är
kopplingen mellan dessa hantverkare från äldre tid och
dagens konstnärer inte så näraliggande det motiveraratt ett
avgiftsuttag ändamål stödja utvecklingen bild-är attvars av
konsten. får alltförDet mycket karaktär punktskatt cchav
skulle öka den för det föreslagna finnssystemetoro som
inom auktionshusen och den övriga konsthandeln.

Enligt vår uppfattning de anförda skälen såväger tungtnu
vi avgiftsordningen inte bör omfatta äldreatt attanser

brukskonst. Till skillnad från den upphovsrättsliga ordnirg-
utesluter vi alltså all brukskonst från avgiftsskyldighet.en

Vårt ställningstagande i denna del innebär sammanfatt-
ningsvis skyldighet betala avgift föreligger vid v.d-att att
areförsäljning bildkonstverk inkl. tredimensionella verkav
och fotografiska verk.

Minimiförsäüningspris

Som tidigare har utgår det ingen ersättning enligtnämnts cet
upphovsrättsliga ersättningssystemet i fallde för-
sälj ningspriset exkl. mervärdesskatt understiger tjugonce-en
del basbeloppet. Minimipriset motiverat främstärav lV
praktiska skäl. Syftet därvid minska administrativaär att
åtgärder och kostnader. skälAv i avsnitt 2.6.4som anges
i fråga storlek, nämligen avgiftsbasmprocentsatsens attom
inte bör alltför liten, bör minimipriset inte högresättasvara

vad gäller för följerätten. Avgiftsskyldighet bårän som



SOU 1997: 106

alltså enbart föreligga i fallde försäljningspriset överstiger
tjugondedel basbeloppet.en av

2.6.4 Avgiftens storlek

Vårt förslag: Avgift skall betalas med beloppett som
fem försäljningssumman exkl.motsvarar procent av

mervärdesskatt. Avgift skall betalas den i sinav som
yrkesmässiga verksamhet säljer icke upphovsrättsligtett
skyddat konstverk. Också den i sin yrkesmässigasom
verksamhet förmedlar försäljning sådantetten av
konstverk skall betala avgift. Avgiftsskyldigheten skall
inträda konstverket levererasnär till köparen.

Enligt direktiven bör vi också beträffande frågan om
avgiftens storlek utgå från upphovsrättens lösning på
området. Av redovisningen i avsnitt 2.2.7 framgår denatt
upphovsrättsliga ersättningens storlek uppgår till fem

försäljningspriset exkl. mervärdesskatt. Beträff-procent av
ande frågan storlek hävdade Upphovs-procentsatsensom
rättsutredningen i sitt slutbetänkande SOU 1990:30 547s.

denna borde fastställas med hänsyn till dels bedöm-att en
ning vad marknaden kan bära beaktansvärdautanav att
negativa effekter inträder, dels jämförelse med deen

i utlandet i de länderanvänts där droitprocentsatser desom
suite-ersättning beräknas enligt omsättningssystemet, dvs.

fast del försäljningspriset någon värdesteg-en oavsettav om
ring har inträffat. Vi detta bör anläggassynsättattanser
också såvitt vårt uppdrag.avser

En bedömning vad marknaden kan bära förutsätterav
emellertid ingående analys hur den svenska konst-en av
marknaden uppbyggd.är Det krävs med andra ord kunskap

bl.a. försäljningsvolym, försäljningens fördelningom
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fördelning påoch försäljningenskategorier verkolika av
officiell statistikverk. Någonoskyddadeskyddade resp.
konstmarknadenden svenskavidareförsäljningenöver

förmed företrädarevåra kontakterdock inte. Vidfinns
hur mark-upplysningarvi fått vissakonsthandeln har om

beloppuppgift hurnaden bl.a. storaut, somomenser
ochyrkesmässiga konst-inom dentotalt omsättssett

eller precise-statistiska uppgifterantikhandeln. Några mera
fått del Denvi emellertid inteuppgifter i övrigt harrade av.

inte medgett någonvårt förfogande harhar stått tilltid som
konstmarknadensden svenskaundersökningdjupare av
område såledeskunskap dettavillkor. Vårekonomiska är

gradvi med någon högreinnebär intebegränsad. Detta att
bäravad konsthandeln kanhar kunnat bedömaprecisionav

övervägandenVad gäller defråga ytterligare avgifter.i om
uppskattning förslagetsför vårligger till grund avsom

itill redogörelsenhänvisasekonomiska konsekvenser,
avsnitt 2.6.10.

förslag bl.a.innebär vårttidigare harSom attangetts
avgiftsskyldighet.omfattas Dennabrukskonsten inte av

innebär naturligtvisavgiftsunderlagetavgränsning attav
skulle ha blivitblir mindre vad defondens intäkter än om

fastställandetomfattats. Vidbrukskonsten procentsatsenav
också till sådana faktorerdärförmåste hänsyn atttas som

får bli alltför litet.avgiftsunderlaget inte
anförda och de onekligendetMot bakgrund av nu

enhetligfördelar det innebär medpraktiska procentsats,en
försäljningsprisetavgift femvi procentatt avenanser

för aktuellabör gälla detäven systemet.nu
upphovsrättsligagäller enligt denlikhet med vadI som

inäringsidkareersättningsordningen bör det den somvara
eller förmedlaryrkesmässiga verksamhet säljersin ett

in avgiften.betalar Av-exemplar konstverkett somav
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giftsskyldigheten bör inträda konstverket levereras tillnär
köparen.

Sammanfattningsvis innebär vårt förslag i denna del att
avgiften bör fem försäljningspriset exkl.procentvara av
mervärdesskatt, den näringsidkare i sin yrkes-att som
mässiga verksamhet har sålt eller förmedlat konstverkett
bör skyldig betala in avgiften och avgiftsskyldig-att attvara
heten bör inträda konstverket levereras tillnär köparen.

2.6.5 Uppbörden avgiftenav

Vårt förslag: Förfarandet vid avgift skalluttag av
regleras enligt bestämmelserna i lagen 1984:151 om
punktskatter och prisregleringsavgifter.

Möjliga lösningar

När det gäller spörsmålet hur avgiftslagstiftningen bör vara
uppbyggd kan tänka sig flera lösningar. viSomman
bedömer det står dock valet mellan två tänkbaranärmast
alternativ.

Det första dessa går på avgiften författ-ut attav
ningsregleras enligt de principer gäller för de flestasom
skatter och avgifter på punktskatteområdet, dvs. deatt
materiella bestämmelserna för avgiftsplikten regleras i en
särskild lag och uppbörden avgiften helt och hålletatt av
sköts i den ordning finns föreskriven i lagensom
1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifterom
punktskattelagen. Lagen, uppdelad i nio kapitel,ärsom
innehåller både formella och processuella bestämmelser som

beskattningsförfarandetreglerar för punktskatter och för
prisregleringsavgifter på jordbruksprodukter ochtas utsom
fisk för vissa avgifter på miljöområdet. Huvudregelnsamt
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avgiftsskyldige för vissaskatt- ellerenligt lagen denär att
sinskall uppgiftredovisningsperioder lämnabestämda om

beskattningsmyndig-avgift i deklarationer tillskatt resp.
heten.

slaglösning dettafördel med väljaEn är attatt aven
den myndighetavgiften skulle hanterasuppbörden avav

beskattningsmyndighet påfallallra flestai de ärsom
iSkattemyndigheten Dalarnaspunktskatteområdet, nämligen

Därmed skullebefintlig förfarandeordning.enligtlän, en
finns hosrättsliga kompetensden erfarenhet och som

skulle förfarandetutnyttjas. Vidaremyndigheten kunna vara
mervärdesskatten,gäller för bl.a.till vadanpassat som

avgiftsskyldigeför såväl denvilket skulle underlätta som
avgiftsupp-för hanteringenden myndighet avsom ansvarar

börskall fästas på kravetbörden. Om avseende att systemet
lösning utifrån denna principklart och enkelt, är ettvara en

Möjligtvis fråga sig intelämpligt alternativ. kan omman
föri vissa delar någotregleringen i punktskattelagen är

aktuella avgiften. behöver dockomfattande för den Dettanu
i särskildanågot problem, eftersom deninte större manvara

intefall föreskriva vissa bestämmelserlagen i sådana kan att
avgiften.skall tillämpas

innebär de materiella bestäm-Det andra alternativet att
för avgiftsplikten och vissa föreskrifterna förmelserna av

författning.avgiftsuppbörden regleras i och sammaen
punktskattelagens bestämmelserDärutöver skulle vissa av

tillämpligakunna utnyttjas. skulle därvid kunnaDessa göras
i särskildahänvisning till punktskattelagen dengenom en

Även skullepå denna modelllagen. med baseratett system
föri Dalarnas län kunna anlitas hanter-Skattemyndigheten

efteravgiftsuppbörden. reglering utformadingen Enav
hela också uppfylla de kravdetta torde detmönster stora

bör ställas.som
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En möjlighet, närmast är variant deattsom se som en av
diskuterade alternativen, lägga vissaär överattnyss

uppgifter rörande uppbörden myndighet änen annan
Skattemyndigheten i Dalarnas län, lämpligen då en myn-
dighet med anknytning till det sakområde regleringensom
omfattar. En reglering utformad enligt detta finnsmönster

det gäller beslutanär försäljningsskatträtten ochatt om
skrotningsavgift enligt lagen 1978:69 försäljningsskattom

motorfordon och bilskrotningslagen 1975:343, där Väg-
verket ADB-förfarande grundvalettgenom av upp-
gifterna i bilregistret för beskattningsmyndighetens räkning
beslutar skatt och skrotningsavgift. Ett exempel ärom annat
fordonsskattelagen 1988:327, där verket automatiskgenom
databehandling beslutar och verkställer uppbördom av
skatt.

Mot lösning detta slag talar främst den omstän-en av
digheten det på kulturområdet saknas myndighetatt en som
sysslar med uppgifter denna karaktär, dvs. medav av-
giftshantering. Att överlåta hanteringen avgiftsuppbördenav
till någon befintlig myndighet inom området låter därförsig
knappast Detgöras. givetvisär uteslutet bildaatt en ny
myndighet endast för administrera uppbördenatt av av-
giften. Inte heller lösningen utöka verksamheten hosatt
någon befintlig myndighet, Statens kulturråd ellert.ex.
Konstnärsnämnden, förefaller rationell.

Enligt vår bedömning båda de diskuteradeär huvud-nu
alternativen i och för sig möjliga använda vidatt ut-
fommingen regelsystem för avgiften. Vi har emeller-ettav
tid kommit till slutsatsen reglering utformad på så sättatt en

de materiella bestämmelserna rörande avgiftenatt samlas i
särskild lag och frågorna rörande avgiftsuppbördenatten

regleras enligt punktskattelagens bestämmelser, bäst skulle
tillgodose kraven på skall enkelt och klartatt systemet vara
och obyrâkratiskt.
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utred-underdiskuteratsharalternativytterligareEtt som
reglerasavgiftenrörandefrågorsamtliganingsarbetet är att

punktskattelagensdvs.författning,och atti sammaen
tillämpligadirektskullenågotinte sättbestämmelser vara

lagenregleringsådan ärexempelEttpå avgiften. en
skullebedömningvårEnligtTV-avgift.1989:4l enom

börkravdeockså tillgodoseslagdettakonstruktion somav
tveksamtdockDetavgiftsordningen. ärställas om man

skullealternativdettaenligtutformatregelsystemmed ett
för hanter-läni DalarnasSkattemyndighetenutnyttjakunna

lämpligtintedetanförtshar äravgiften. Somingen nyssav
inommyndighetbefintligpåuppgiftdennaläggaatt en

ändamålet.förmyndighetbildaellerkonstområdet en ny
påuppgiften läggslämpligtvi det etthellerInte attanser
skatt.frågaformelltdeteftersom ärenskilt om enorgan,

regleringEnmyndighet.bör hanterasFrågan upp-av en
skäl intedessadärförframstårenligt dettabyggd mönster av

dettaintevi kanochalternativbärkraftigt attseettsom
de övriga.medjämförtfördelarnågraalternativ har

materiella bestäm-alltså deinnebärförslagVårt att
lagsärskildireglerasavgiften skallrörandemelserna en

före-ordningi denreglerasskalluppbördenmedan som
vidareförsäljning börAvgiften påpunktskattelagen.skrivs i

punktskatte-punktenförsta§kap. 1in under 1således föras
möjligheten,dockfinnstidigare harSom närrmtslagen. om

föreskrifterpunktskattelagensnågonfinnaskulle att avman
avgiftslageniavgiften,regleringenförinte krävs attav

påtillämpasskallintebestämmelsevissföreskriva att en
i dettaemellertiddetbedömning saknasEnligt våravgiften.

punktskatte-ibestämmelsenågonundantaanledningfall att
lagen.

ochpunktskatterdesammanhangetikan nämnasDet att
myndighetennämnda nästandenhanterasavgifter avsom

åt-dockfinnsstatsbudgeten. Dettillförsundantagslöst
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minstone särfall; nämligen de skrotningsavgifterett som
uppbärs med stöd bilskrotningslagen. Dessa avgifterav
bildar bilskrotningsfonden. Det emellertid inte frågaär om

fond i egentlig mening, det sig i ställetrörutanen om en
överföring inbetalda avgiftsmedel till särskilt kontoettav
hos Riksgäldskontoret. Fondens medel används sedan till
vissa i lagen angivna ändamål. Frågor bidrag frånom
fonden länsstyrelsenprövas Statens naturvârdsverk.av resp.
Vi föreslår lösning detta slag skall gälla föratt ävenen av
den aktuella avgiften. Vi återkommer till denna fråga inu
avsnitt 2.6.6.

Skattebrottslagen 1971 J69 m.m.

Vid skattebrottslagens tillkomst uttalades se 1971: 10prop.
224 lagen borde gälla i fråga alla skatter ochatts. om

avgifter, vilkas debitering kunde påverkas felaktigaav upp-
gifter till myndigheterna. När det gäller den föreslagnanu
avgiften kan felaktiga uppgifter i deklarationen exempelvis
leda till det för låg avgift. Med hänsyn till dettaatt tas ut en

vi skattebrottslagen bör tillämplig påattmenar vara av-
giften. För avgift aktuellt slag skall falla inatt en av nu
under lagens tillämpningsområde krävs det särskilden
föreskrift i den särskilda avgiftslagen.

Liksom för flertalet skatter och avgifter punktskatte-
området bör lagenäven 1971:1072 förmånsberättigadeom
skattefordringar och lagen 1978:880 betalnings-m.m. om
säkring för skatter, tullar och avgifter tillämpliga pågöras
avgiften. Också det gällernär dessa författningar krävs det,
för de skall gälla för avgiften, detatt särskildgörsatt en
hänvisning i avgiftslagen.
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Förvaltningen medlen2.6.6 av

avgifterna skall förasVårt förslag: uppburnaDe över
förvaltningför fondenssärskild fond. Ansvarettill en

Kammarkollegiet.ligga påskall

fördirektiventidigare harSom nämnts systemetattanger
smidigtmåsteinkasseradeutbetalning de varapengarnaav

viktigt för trovärdighetenVi detoch effektivt. ärtror att
medlendet helt klartoch är attsystemet attacceptansen av

konstnärskollektivet och integår direkt till ses som en
föreslår därför medlenstatsbudgeten. Viförstärkning attav

dåstatsbudgeten. Medlen börförasinte skall upp
frågadock intebilda särskild fond. Detlämpligen är omen

rättsligdvs. stiftelse ifond i egentliga betydelse,dess enen
särskilt konto.egentligen endastmening, ettutan

ställning till hurbetydelsefull frågaEn första ärtaatt
förvaltningenskall förvaltas. När det gällerfondmedlen av

medlen det viktigt dessa placeras sättär ettatt som ger
betydelse godgod säkerhet. Samtidigt detär attstorav en

vårkrav uppfylls, enligt be-avkastning uppnås. Dessa
förvaltningen avgiftsmedlendömning, föransvaret avom

för fond-anförtros Kammarkollegiet, bl.a ochsom svarar
förmögenhetsförvaltning såväl statliga kyrkligasomav
fonder. Kollegiet erbjuder därvid förvaltningstjänster som
omfattar kapitalplacering marknaden ochbl.a. den öppna
utbetalningstjänster.

på modell innebärEn lösning bygger denna attsom
medlen förvaltas försiktig fondplacerare med storav en
erfarenhet förvaltning fonder med statlig anknyt-delsav av

fördelning, fonder kyrkliga området. Endels det storav
fonden kommermed lösning detta slag är attatten av
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administreras myndighet med organisation ärav en en som
specialiserad på uppgiften förvalta fonder. regleringEnatt

innebär för medelsförvaltningen anförtrosatt ansvaretsom
Kammarkollegiet därförskulle vidare uppfylla de kravutan

bör ställas.som
En lösning medlen placeras hos Riksgälds-är attannan

kontoret. förKontoret upplåning,statens taransvarar men
också medel för inlåning. Vi förutsätter kontoretemot att
skulle erbjuda fonden marknadsmässiga villkor vid olika
placeringsalternativ så kravet på god avkastning skulleatt
kunna uppnås.

Detta alternativ kräver dock någon för förvalt-att svarar
ningen influtna avgiftsmedel, dvs. väljer mellan olikadeav
placeringsalternativ Riksgäldskontoret erbjuder. Vidsom
valet placering krävs likviditetsplanering, dvs. hänsynav
måste till fondens behov likviditet vid de tillfällentas av

skall fördelas. Med andra ord det väsentligärpengarna en
uppgift vid medelsförvaltningen till det vid vissaatt attse
bestämda tidpunkter finns tillgängliga medel för fördelning.

bakgrundMot den kompetens ñmis pâ kulturom-av som
rádet skulle kunnaväl tänka sig anförtro Kulturrådetattman

för medelsförvaltningen möjlig lösning.ansvaret som en
Enligt vår bedömning båda dessa alternativ i och förär

sig möjliga använda det uppgiftengäller förvaltanäratt att
fondens medel. Vi har emellertid kommit till den slutsatsen

det ändamålsenliga anförtro uppgiftenäratt mest att att
förvalta fonden till Kammarkollegiet.

Kostnaden för förvaltningen bör med medelersättas ur
fonden.
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2.6.7 Användningen medlenav

användas dels tillVårt förslag: Influtna medel skall
tilltill individuella bidragkollektiva ändamål, dels

konstnärer.

Utgángspunkter

fram höstenkulturpolitiken ladesI den proposition somom
arbetsvillkoren förframhölls1996 1996/97:3prop. att

vitaliteten mång-påverkar ochyrkesverksamma konstnärer
kulturpolitiska uppgiftenkulturlivet. Denfalden inom hela

för det yrkes-möjliga förutsättningarskapa bästaär att
nydanandeExperimentell ochmässiga konstnärliga arbetet.

förgrundforskning, avgörandei likhet medkonst är,
sällan kommersielltexpansion och kvalitet,framtida men
uttryck och mindreDärför skall kulturellalönsam. även nya

Vid-stimuleras och stödjas s. 29.etablerade kulturutövare
yrkes-framhölls det vital betydelse deär attattare av

förbättras förekonomiska villkorverksamma konstnärernas
kulturpolitiska målet skall kunna uppfyllas. Konstnär-detatt

kvalitet förutsätter professionel-lig mångfald, förnyelse och
fulltkulturutövare kan leva sitt arbete och ägnautsom

sig fritt och självständigt skapande 31.s.

Olika former stöd till konstnärerav

försyfte ekonomiska förutsättningar konstnärer-I skapaatt
statliga stödforrner påarbete finns antal olikaettnas

konstområdet.
olika former statligt stöd till konst-Fördelningen av av

framförallt kulturråd och Konst-sker Statensnärer genom
stödfonnerna framgårVillkoren för de olikanärsnämnden.
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bidrag tillKulturrådet fördelarregleringsbreven.främst av
föreningar ochorganisationer,institutioner, grupper av

ändamål medan Konst-för kollektivabidragkonstnärer --
enskildatillhuvudsak fördelar bidragnärsnämnden i

formområdet.inom bild- ochkonstnärer, bl.a.
regeringen.Kulturrådet leds styrelse utses avsomav en

stödformernaolikafördelningen deVid arbetet med av
ochsärskilda arbets-i de flesta fallbereds ärendena av

änmessakkunnigabestående olikareferensgrupper av
Kulturrådets styrelse.ledamöter. Dessa utsesgrupper av

två år.Mandatperioden vanligenär
bidrag tillharKulturrådet länmar, nänmts,som nyss

fomikonstområdet. Ettbild- ochorganisationer inom
till s.k.Kulturrådet deexempel det stödär cent-gersom
samarbetsorgan,bl.a. fungerarrumbildningarna, vilka som

Kulturrådet disponeraropinionsbildare.informatörer och
till dekulturutbyte, bl.a.medel för internationelltäven

organisa-nationalkommittérna för internationellasvenska
formkonstområdetinom bild- ochtioner. Vissa insatser görs

utvecklingsmedel.Kulturrådets allmännamedäven
formområdetochorganisationer inom bild-Anslaget till

dessa medel13 miljoner kr. Avför âr 1997 drygtär avser
organisationerbidrag till konstbildandemiljoner krdrygt 5

verksam-miljoner krutställningsersättning och knappt 8för
omrâdet.organisationer inom Dessutomhetsbidrag till

särskildkr projektbidrag. Enfördelas omkring 100 000 som
Centrumbildningar-tillverksamhetsbidraganslagspost avser

form-på bild- ochvilken centrumbildningarnainomna,
Avkr.beviljats 2,5 miljonerkonstområdet för år 1997 har

organi-kulturutbytet harför det internationellamedlen
beloppformkonstområdet tilldelatspå bild- ochsationer ett

utvecklingsverksamhetde medel för000 kr. Av415om
månader12budgetåret 1995/96disponerade förrådetsom

formkonstområdet.ochmiljoner kr till bild-gick drygt 2
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Totalt disponerar Kulturrådet 18 miljoner kr för olikaca
slags stöd inom bild- och fomikonstområdet. En marginell
del medlen projektstöd.av avser

Konstnärsnämnden leds styrelse utsesav en som av rege-
ringen, fördelningen stipendier och bidrag görsmen av av
särskilda inom nämnden, bl.a. styrelsen för Sverigesorgan
bildkonstnärsfond Bildkonstnärsfonden, den delärsom av
Konstnärsnärnnden riktar sig till bildkonstnärer. Ocksåsom
denna styrelse regeringen.utses av

Fördelningen Bildkonstnärsfondens medel sker i förstaav
hand i form arbetsstipendier. Syftet med dennaav typ av
stipendier främstär aktiv konstnär sådan ekono-att ge en en
misk trygghet han eller hon under viss tid kan kon-att

sig konstnärligt arbete.centrera Ett arbetsstipendium kan
också användas för investeringar i lokaler och utrustning.
Vidare sker fördelning formi projektbidrag, tillav som ges

omfattande konstnärligt experiment- och utvecklings-mera
arbete. Det måste därvid sig målinriktatröra ochettom
kostnadskrävande konstnärligt arbete, kan fåantassom
betydelse för utvecklingen inom konstomrâdet. Bidrag kan
också till projekt syftar till vidga användningenges attsom

konstnärlig verksamhet till samhällsomrâden. Somav nya
exempel kan nämndennämnas har beviljat förbidragatt
inköp utrustning till konstnärernas kollektivverkstäderav
och för inrättandet medieverkstad. En viktig typav en av
bidrag de internationellt inriktade bidragen. kanär Det
därvid sig bidrag till arbets- och studievistelser iröra om
utlandet eller för anordna utställningar i Bidragutlandet.att
kan också för bekosta internationelltdeltagande iattges
kulturutbyte och för stödja utländska konstnärers vistelseatt
i Sverige. Fördelning sker också i form pensionsbidrag,av

delas för i viss mån underlätta den ekonomiskaut attsom
situationen för äldre konstnärer. Dessutom utdelas årligen
Bildkonstnärsfondens stipendium 250 000 kr.stora om
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årFör 1997 disponerar Bildkonstnärsfonden 58ca
miljoner kr fördela i form individuellt riktade bidrag,att av

arbetsstipendier och projektbidrag. inkomstgaranti-Fört.ex.
och lângtidsstipendier utgår belopp 30 miljoneretter om ca

kr. Dessa medel används dock till bl.a. ochäven tonsättare
författare. Uppskattningsvis tillfaller omkring hälften av
långtidsstipendierna ca miljoner kr bild- form-ochsex
konstnärerna. När det gäller inkomstgarantierna innehas ca

tredjedel bildkonstnärer. Det skulle kunna innebäraen attav
åtminstone mellan fem och miljoner kr tillfaller bild-sex
konstnärer i form inkomstgarantier. Vidare utgår tioav
miljoner kr till den upphovsrättsligt färgade individuella
visningsersättningen, fördelas BUS. Sammantagetsom av
utgår alltså till bildkonstnärerna omkring 80 miljoner kr i
olika former individuella bidrag.av

Det kan intresse i sammanhanget nämnaatt ettvara av
icke-staligt stöd till konstnärer, nämligen de stipendierunga

årligen fördelas Kungl. Akademien för de friasom av
konsterna Konstakademien till elever vid Kungl. Konst-
högskolan. För fördelning disponerar Konstakademien
därvid avkastningen från fem olika fonder, donatorervars
har uttryckt önskemål lovande elever vid Konst-attom
högskolan på detta skallsätt Praxis äruppmuntras. numera

samtliga avgångselever tilldelas stipendier.att Vid årsskiftet
1996/97 uppgick det sammanlagda fondkapitalet till 10,5ca
miljoner kr. Avkastningen på kapitalet, uppgick tillsom ca
485 000 kr, delades mellan de 21 avgående eleverna som

och erhöll 23 000 kr.var en

Hur bör fondmedlen användas

Tidigare i detta avsnitt har vi redogjort för vissa deav
stödformer förekommer på konstområdet. Man kansom
därvid dra första skiljelinje mellan bidrag för kollektivaen
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ändamål, dvs. bidrag till verksamhetersom ges som
kommer hela eller delar bildkonstnärsgruppen till godo,av
och bidrag till enskilda konstnärer. När det gäller de
individuellt riktade bidragen kan det, har framgått,som

uppdelning mellan bidrag olika syftargöras sätten som
till skapa ekonomisk trygghet i det konstnärliga arbetetatt

långtidsstipendiert.ex. arbetsstipendier, och projektbidrag,
bidrag internationellmed inriktning och bidrag som avser

fylla vissa sociala syften pensionsbidrag.t.ex. Dessaatt
individuella bidragsforrner samtliga selektiva sâär sätt att

fördelasde individuellt efter olika kriterier. En annan
möjlighet fördela stödet i generella former, dvs.är att mera

bidrag till krets konstnärer uppfyller vissaatt ge en av som
angivna krav. Om kraven uppfylls fördelas bidraget utan
någon subjektiv prövning.

Vi samtliga de diskuterade stödformernaattmenar av nu
i och för sig tänkbara det frågangällerär när om an-
vändningen influtnade avgifterna. Enligt våra beräkning-av

förslagets ekonomiska konsekvenser avsnittse 2.6. 10ar av
kommer vidareförsäljningsavgiften inbringa mellan sjuatt
och tio miljoner kr året. vidareförsäljningsavgiftenAttom
inte kan användas till alla de diskuterade ändamålennu
framstår därför tämligen klart. I relation till desom nu
tillgängliga medlen för kollektiva ändamål kan avgiftsmed-
len dock bli värdefullt tillskott. Utgångspunkten börett
därför vilket också i direktiven, fondmedlennämns attvara,
bör användas till något eller några dessa ändamål.av
Åtgärder främjar de kulturpolitiska målen ladesdesom som
fast i den kulturpolitiska propositionen prop. 1996/97:3
bör givetvis prioriteras.

Enligt vâr uppfattning det viktigt i längreär att ett
perspektiv främja konstmarknadens funktion och därmedatt
skapa ytterligare arbetstillfällen för konstnärer. Vi anser
därför avgiftsmedlen i första hand bör användas tillatt
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sådana ändamål. kan förmedlingDet gälla stöd till konst,av
marknadsföringsinsatser, internationellt utbyte etc. som
riktar sig till konstnärer. Stödet bör därvidgrupper av ges
i form projektbidrag. Projekt eller iav som gynnar unga
övrigt icke etablerade konstnärer bör prioriteras.ännu

Organisationer kan bli aktuella gällerdet dettanärsom
stöd exempelvis Fotograficentrum, Grafiska Sällskapet,är
Konstnärscentrum, Illustratörscentrum, fackliga organisa-
tioner inom bildkonstomrâdet, konstnärskollektiv och

Ävenkooperativ ad hoc-grupper konstnärer.samt av
organisationer främjar konstlivet skulle kunna blisom
aktuella under förutsättning de projekt söker stödatt man
för verksamhet riktar sig till konst-avser som grupper av

inom de angivna områdena.närer
Samtidigt enligtdet vår uppfattning viktigt medär

individrelaterade bidrag. En del kritiken denmotav
upphovsrättsliga ordningen går detut att systemet

de redan etablerade konstnärerna. Fondens medelgynnar
bör därför också kunna föranvändas individuella insatser
för stödja och stimulera och andra icke etableradeatt unga
konstnärers arbete. Detta bör ske viss delattgenom en av

Ävende influtna avgifterna används till individuella bidrag.
de individuella bidragen bör i första hand i formges av
projektbidrag, dvs. för projekt med målavgränsatett ettges
eller syfte. Enligt vår uppfattning bör detta stödäven ges
framförallt till de eller i övrigt oetablerade konst-unga

konstnärernärerna, nyligen har flyttat till Sverige.t.ex. som
Ett stöd denna torde kunna underlätta dessa konst-typav

möjligheternärers komma i gång med sin konstnärligaatt
verksamhet. Bidrag bör därvid utgå till konstnärer ärsom
bosatta i olika delar landet och företräder olikaav som

stilar och tekniker.genrer,
Museerna har uttryckt önskemål avgiftattom om en-

införs avgiftsmedel bör till fond för inköpavsättas en av-
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sådana kulturföremål befaras föraskan landet ochutsom ur
vilka det inte finns några representativa exemplar iav

offentlig vill föreslåVi inte detta, eftersom viägo. attanser
medlen skall användas för förbättra villkoren föratt unga
konstnärer inte för inköp konst.av-

Ett förslag går avgiftsmedel bör användasannat ut att
för finansiera lärlingssystem på konstområdet. Sådanaatt ett
utbildningssystem faller dock vanligtvis under skolans
huvudmannaskap. Den föreslagna användningennu av
avgiftsmedel därför fråga de konstnärligaär närmast en om
utbildningarnas innehåll och den inte inom vårtryms
uppdrag

.

2.6.8 Fördelningen medlenav

Vårt förslag: Statens kulturråd och Konstnärsnämnden
skall och inom sitt verksamhetsområde förvar en svara
fördelningen fondens medel.av

När det gäller frågan sombör ombesörja fördel-om vem
ningen det vi det främst Statensärav pengarna som ser
kulturråd och Konstnärsnänmden kommer i fråga.som

En möjlighet har diskuterats under utrednings-annan som
arbetet anförtro uppgiften till enskiltär Detatt ett organ.

då ligger till hands skullenärmast över-att statensom vara
låter till någon eller några de upphovsrättsorganisationerav

hanterar ersättningar enligt med följerättsystemet attsom
också handha fördelningen fondmedel. Mot lösningav en av
detta slag talar dock förhållandetdet det inte finns någonatt
organisation företräder samtliga upphovsmän. Attsom
splittra bidragsfördelningen på flera organisationer vianser

mindre lämpligt. Lösningen lägga denna uppgiftattvara
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någon dessa organisationer framstår därför, åtminstoneav
för närvarande, inte något bra alternativ.som

Enligt vår mening bör de influtna avgifterna delas mellan
Statens kulturråd och Konstnärsnämnden för fördelning
inom myndighets specialområde. Regeringen bör förresp.

år i bestämma hur andel de tillgängligaett taget stor av
medlen inkl. avkastningen och skall disponera. Motvar en
bakgrund det inte förhand går bedöma huratt attav
mycket kan disponeras, bör regeringens beslutpengar som
uttryckas i relativa Om det inte aktuellt riktaärtermer. att
medlen till något särskilt ändamål, kan lämpligen upp-
delning Kulturrådet disponerar fjärdedelaratt trevara av
medlen och Konstnärsnämnden återstoden, dvs. fjärde-en
del.

Kostnaden för den direkta administrationen och för-
delningen stöd fonden vid de båda myndigheterna bör,av ur
i likhet med vad gäller för Kammarkollegiets förvalt-som
ning, betalas med medel från fonden.

2.6.9 Avgiftens förenlighet rådetsmed sjätte
mervärdesskattedirektiv

Vår bedömning: Avgiften förenlig medär EG:s regler
i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG harmoniseringom

medlemsstaternas lagstiftning rörande omsätt-av
ningsskatter m.m.

Vi har tidigare konstaterat offentligrättslig avgiftatt en av
aktuellt slag får karaktär skatt. I direktivennu attav anges

vi skall undersöka sådan avgifts förenlighet med EG:sen
regler i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG harrnoniser-om
ing medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättnings-av
skatter m.m.
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används allmäntskattindirektBegreppet sett som en
vid omsättningenbeteckning för skatter uttas varoravsom

allmännaskilja mellanbrukar därvidtjänster. Manoch
träffar omsättningenprincipiomsättningsskatter, som

ochmervärdesskatten, omsätt-och tjänster,alla t.ex.varor
tjänster, s.k.ochvissa speciellaningsskatter på varor

punktskatter.
grunden för har-innehållerEG-fördragetArtikel 99 i

skatteförfattningar. Denmedlemsstaternasmonisering av
utfärdasstöd artikelnmeds.k. sekundärrätt avsom

rådsdirektiv.normalfallet i formskatteområdet sker i av
det s.k.mervärdesskattesystemGrunden för EG:s utgörs av

bindande för hurmervärdesskattedirektivet,sjätte ärsom
medlemsländerna skallmervärdesskattelagstiftningen i vara

utformad.

mervärdesskattedirektivetsjätteDet

tillsyftardetaljerade reglerinnehållerDirektivet, somsom
mervärdes-mellan medlemsstaternasuppnå enhetlighetatt

kompletterats medårens lopphar underskattesystem, ett
ändringsdirektiv. Efter komplette-antal tilläggs- ochstort

mervärdesskatteområdet.i helaringarna regleras stort sett
direktivet,samlad versionemellertid inte någonfinnsDet av
komplette-och deursprungliga direktivetdetutan senare

måste läsas ihop.rande direktiven
införlivats i svenskhar rättDirektivet, genomsom

delvis ocksåochmervärdesskattelagen 1994:200 genom
uppdelat i 211994:223,mervärdesskatteförordningen är

tio bilagor.avdelningar och har
bestämmelserfinns inledandeavdelningarna I-IIII samt

tillämpning.territoriellräckvidd ochbestämmelser om
bestämmelserinnehålleroch VAvdelningarna IV om

skattepliktiga transaktioner.skattskyldiga ochpersoner
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Platsen för skattepliktiga transaktioner och skattskyldig-
hetens inträde och skatt regleras i avdelningarna VIuttag av
och VII. I avdelningarna finnsVIII-XI bestämmelser om
beskattningsunderlaget, skattesatser, undantag från skatte-
plikt och avdrag. Avdelningarna XII och innehållerXIII
bestämmelser ansvariga för skatte-ärom personer som
inbetalning och skyldigheter för dessa. I avdelningarna XIV-
XVII finns särskilda regler, bestämmelser förenklings-om
förfaranden, antal olika Övergångsbestämmelser ochett
bestämmelser Mervärdesskattekommittén. Avdelningom
XVIII rubriceras "Diverse" och i avdelning XIX finns
slutbestämmelser.

denI sista avdelningen XVIII Diverse inäst anges
artikel 33 bl.a. medlemsstat hinder direktivetatt utanen av
kan behålla eller införa punktskatter, stämpelskatter och,

generellt, sådana skatter, tullar eller avgifter intemera som
kan karakteriseras omsättningsskatter. En förutsättningsom

emellertid skatterna inte påverkarär tillämpningenatt av
gemenskapens övriga bestämmelser, dvs. inte upphovger
till gränsformaliteter vid handel mellan medlemsstaterna.
Med andra ord innebär direktivet det i medlemsstaterna,att

den direktivet regleradeutöver mervärdesskatten,genom
inte får införas skatter o.d. kan karakteriserassom som
omsättningsskatter. Spörsmålet då vad medär som avses
begreppet "omsättningsskatt" i artikelns mening.

artikelnsAv ordalydelse framgår inte vilka typer av
skatter otillåtna. Ett flertal rättsfall från EG-domstol-ärsom

behandlar dock frågan skatt skall karakteriserasen om en
omsättningsskatt. Domstolen har därvid slagit fastsom en

mervärdesskatt kännetecknas den tillämpasatt atten av
generellt på omsättning och tjänster, denatt tas utav varor
i alla led produktionen eller distributionen ochav av varor
tjänster och den träffar den värdetillväxt mervärdetatt - -

tillförs i varje led se Due mil., EU-Karnov,t.ex.som
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909-910. DetKöpenhamn,1996,femte upplagan, s.
för på detvarje led skatteninnebärsistnämnda att svarar

Mervärdet fårledet.tillförts i detmervärde manegnasom
mervärdesskattenfrånföretagendärvid fram attgenom

får drautgående momsenomsättningen denden egna
ingåendedenför verksamhetenförvärvenskatten

momsen.
200/90, DanskAMBI-målen Måls.k.deI ett av

I-2217,1992 ECRMinistry of FinanceDenkavit, etc. v.
ansågsArbejdsmarkedbidraginfört s.k.Danmarkdär ett av

domstolenartikel 33,stredskatt attmot angavvara en som
medstå i stridskallför omstridd skattdet inte att ansesen-

avseendenden i alladirektivet krävs motsvararatt en-
uppvisartillräckligt dendetmervärdesskatt, är attutan att

kännetecken.mervärdesskattensdel aven

Förenligheten

karakteriserasavgiften kanaktuelladå denFrågan är om nu
direktivet.strideromsättningsskattsådan motsomsom en

tillliggerdet2.6.2 konstaterat närmastVi i avsnitthar att
pålaganhänseende betraktastatsrättsligthands iatt ensom

tillämpastänktavgiften endastskatt. Eftersom är att
den därvidvissa speciellaomsättningen är attvarorav

sig alltså intepunktskatt. Detbetrakta rör enomsom en
föreslagnadetVidare kommeromsättningsskatt.generell

känne-avdragsprincipinte innehålla densystemet att som
anfördabakgrund detmervärdesskatten. Mottecknar nuav

direktivet.förenlig medförevarande avgiftenden varasynes
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2.6.1O En uppskattning de ekonomiskaav
konsekvenserna

Vår bedömning: Vi uppskattar vidareför-att
säljningsavgiften årligen skulle kunna inbringa mellan
sju och tio miljoner kr till fonden.

Som tidigare har anförts se avsnitt 2.6.4 finns det inte
någon officiell statistik vidareförsäljningenöver den
svenska konstmarknaden. Vi har därvid också vinämnt att
vid våra kontakter med företrädare för konsthandeln
visserligen har fått vissa upplysningar hur marknadenom

vi inte har fåttut, del någraattser statistiskamen av
uppgifter rörande vidareförsäljningens omfattning eller
några preciserade uppgifter i övrigt konstmarkna-mera om
dens uppbyggnad. Vidare har vi vinämnt tidsskäl inteatt av
har haft möjlighet någon djuparegöra undersökningatt av
den svenska konstmarknadens ekonomiska villkor. lättAv
insedda skäl innebär det sagda svårigheter detstora närnu
gäller möjligheterna uppskatta hur mycketatt en av-
giftsordning föreslagen skulle kunna inbringa tilltypav
fonden. De beräkningar vi redovisar i detta avsnitt fårsom
därför innehållasägas mycket osäkerheter och måstestora
betraktas uppskattningar.som grova

Det kan till början nämnas från konsthandelnsatten man
sida har uppskattat omsättningen inom denatt svenska
yrkesmässiga konst- och antikhandeln, inkl. auk-
tionsföretagens omsättning, torde uppgå till 800 miljonerca
kr året. Denna uppskattning försäljningsvolymenom av

intemotsägs vad vi har kommit fram till efter ha tagitav att
del flertal de årsredovisningar företagen iettav av som
branschen har in tillsänt Patent- och registreringsverket.
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årligenA.SKunsthusetföretagetDet norska ettutger
vidauktionerförsäljningspriser frånprisindex noterarsom

utgåvandenauktionshusen. Iflesta svenskabl.a. de senaste
Skandinavisk KunstPrisindeks,Kunsthusetindexetav -

försäljningspriser frånfinns redovisning1996/97 aven-
däribland elvaauktionshus,skandinaviskaomkring 40

för-noteringarinnehåller också vissasvenska. Den av
bl.a.har sålts inordisksäljningspriser på konst som

och Schweiz.Tyskland
krävsi redovisningenförsäljning skall medFör tasatt en

nordiskt land,imedborgaredet dels konstnären är ettatt
priseröverstiger 000 kr. Deförsäljningspriset 3dels att som

offentligaexkl.dvs. prisets.k. tillslagspriser,refereras är
År deuppgickprovision. 1996avgifterskatter och samt

dettaförsäljning bildkonstauktionshusenssvenska avav
Omkringmiljoner kr.omkring 130indexet, tillslag, enligt

avsågmiljoner kr,83försäljningen, dvs.64 procent caav
ochbildkonstupphovsrättsligt skyddadvidareförsäljning av
vid-gälldemiljoner kr,eller 47återstoden, 36 procentca

omfattades denintebildkonstverkareförsäljning avsomav
skyddstiden.upphovsrättsliga

denhuvuddelenslutsatsendraAv detta kan att avman
konstmark-svenskadennordiska bildkonst omsättssom

giltighetstidenupphovsrättsligadär dennaden verkutgörs av
vad harockså medgäller. Detta sagtsöverensstämmer som

på värdetavgift5-procentigfrån konsthandelns sida. En av
skyddadupphovsrättsligtickeden vidareförsäljning av

haindex skulleKunsthusetsinordisk bildkonst som anges
omkring 2,3påtänkt slagfondintäkt tillgett nuen aven

iredovisningenomfattarframgåttharmiljoner kr. Som
vidareförsäljningaremellertid inte deindexet avsersom

imedborgareinteupphovsmannenbildkonstverk där är ett
dennaerfaritvad vi har omsätterEnligtnordiskt land.

vidareförsäljningenbeloppkonstverk högre änkategori av
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nordisk bildkonst. Man kan därför försiktigtvis göraav
antagandet vidareförsäljningen sådan konst i fallatt vartav
skulle inbringatha miljoner kr till fonden. Dessutomtre
måste värdet vidareförsäljningen äldre bildkonstverkav av
i skiktet 850-31 000 kr beaktas. Vidareförsäljningen av
konstföremål i denna priskategori enligt vad vi haromsätter,
inhärntat, inte obetydliga belopp. Beträffande denna kategori

vi det försiktiga antagandet vidareförsäljgör ningen skulleatt
ha inbringat omkring miljon kr till fonden. Till dettaen
skall läggas den vidareförsäljning äldre bildkonstverkav

inomsker den övriga konsthandeln. Enligt vivad harsom
erfarit omsättningen sådan konst därvid mindre vidär änav

Ävenauktionshusen. beträffande denna kategori vid-av
areförsäljningar därför uppskattningen intäkternagörs att
skulle ha uppgått till miljon kr. Totalt skulle be-setten en
räkning utifrån dessa, uppskattade belopp, innebäragrovt att
omkring 7-7,5 miljoner flytakr skulle in till fonden.

Ett bild värdet vidareför-sättannat att en av av
säljningen den svenska konstmarknaden utgå frånär att
de uppgifter konstmarknaden Konstnärsnänmdenom som
hänvisade till i den tidigare nämnda utredningsrapporten se
avsnitt 2.2.3. I utgick från år 1984rapporten man en av
Statens pris- och kartellnämnd gjord undersökning. I denna
gjordes kartläggning omfattade vidareförsäljningaren som

originalkonst i gallerier och konsthandel hossamtav annan
antikvitets- och auktionsföretag. Enligt omfattadesrapporten
inte brukskonst kartläggningen. framgårAv rapportenav
emellertid undersökningen, förutom bildkonstverk inkl.att
tredimensionella verk, omfattade glas- och kerarnikarbeten,
vilka många gånger brukskonst. Enligt under-ses som
sökningen uppgick det beräknade vidareför-värdet av
säljningen för år 1983 till 150-250 miljoner avgiftkr. En
fem på vidareförsäljningall beräknades iprocent rapporten
inbringa 9,5-16 miljoner kr. del försäljningenHur stor av
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framgår inteverkoskyddadeskyddadeavsåg avresp.som
iredogörelsen rapporten.

konsumentprisernasfrånutgångspunktmedOm man
bildkonstverkpå omsättningenvärdetutveckling antar att av

uppgåri dagdato, dvs.fördubblats till dagsharåtminstone
verkens andeläldreoch demiljoner kr,300-500till att av

5-procentigmedintäkternakandetta 30är procent, en
4,5-7,5 miljonerstorleksordningenbli iavgift räknatgrovt

avgiftenföreslagnadenmåste det beaktaskr. Dessutom att
originalkonst-vidareförsäljningpåenbart skallinte uttas av
vidareförsälj-värdetskall också läggasTill detverk.

konsthandeln.övrigadenningen inom
räknat,mycketvi,uppskattarSammanfattningsvis grovt

sjumellaninbringaskulle kunnaårligenavgiftsordningenatt
fonden.tillmiljoner kroch tio

övervägandenfortsattafråga för2.6.ll En

slutbetänkandei sittföreslogUpphovsrättsutredningen
Översyn 1990:30SOUupphovsrättslagstiftningen s.av

arving-någraefterlämnarinteupphovsmannen546 att, om
disponerat rättenheller har över testa-och inte genomar

organisationtillfalla denbörersättningen sommente,
ställetsuite-ersättningar idroit dedistribuerarochinkasserat

arvsfonden.för Allmänna
upphovsrättsligadels denavsnitt 2.2.7Vi har i nämnt att

överlåtas, delsinte kanpersonlig ochersättningsrätten attär
efterlevandeövergår tilldöd,upphovsmannensefterrätten,

enligtbortden kanarvingar ochochmake testamenterasatt
enskildvarjealltså ersätt-innebärDettavanliga regler. att

har skapatkonstnärvidarebefordras till denskallning som
död,Om konstnären ärsålts vidare.harkonstverkdet som

ersättningsrättendisponeratinte haroch denne över genom
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skall ersättningen i stället distribueras till hanstestamente,
efterlevande make och arvingar.

Vid 1995/96 års riksmöte behandlade Lagutskottet, i sitt
riksdagen godkända betänkande bet. 1995/96:LUl,av

bl.a. regeringens proposition droit de suite prop.om
1994/952151. Samtidigt behandlades bl.a. två motioner
1994/95:L35 och 1994/95:L36, vilka båda innehöll
yrkanden ersättningen, i fallde arvingar inte finnsattom
eller inte kan nås, skall få användas den administrerandeav
organisationen för utdelning i form stipendier tillav
behövande konstnärer. Lagutskottet inhämtade yttrande från
Kulturutskottet 1994/95:KrU5y. I yttrandet bet.
1995/96:LU1 54 f. uttalades frågan genomför-att etts. om
ande utredningens förslag i denna del hade näraettav
samband med frågan offentligrättslig avgiftom en
vidareförsäljning konst inte omfattades någotav som av
upphovsrättsligt skydd. anfördes vidareDet i båda fallenatt
skulle de inflytande beloppen användas till kollektiva
ändamål inom bildkonstomrâdet. Utskottet utgick därför
från de i motionerna framförda förslagen, vilka ansågsatt

med utredningens förslag, skulleöverensstämma komma att
i samband med frågan införandeövervägas om av en

offentligrättslig avgift komplement till droit suite.desom
I betänkandet s. 23 uttalade Lagutskottet det deladeatt

Kulturutskottets uppfattning.
Enligt ärvdabalkens regler kap.5 § skall i de1 ett arv,

fall andra arvingar inte finns, tillfalla Allmänna arvsfonden.
Fondens därvid betraktarätt är searvsrättatt som en

Ärvdabalken,Walin, Kommentar till Del I l-17 kap., Arv
och fjärde upplagan, rättsfallet1993, 125 ochtestamente, s.
NJA 1957 764. Detta innebär Allmänna arvsfondenatts.

arvsberättigad i de fall andra arvingar ellerär testaments-
saknas. detta följer fallAv alltså i de konstnärentagare att

inte någrahar andra arvingar eller i förordnattestamente
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tillfalla Allmännatill ersättning, skallrätten rätten arvs-om
organisationernadistribuerandefonden. Någon för derätt

kollektivföri fall dessa hand t.ex.taatt pengarnaomsom
inte.fördelning föreligger således

finnas skälskulle kunnaDet övervägaatt annanen
då kanmöjlighetför situationer. Enordning dessa mansom

vitillfaller den fondersättningarnatänka sig är att som
emellertidsådan lösning skulleföreslår skall inrättas. En

denprinciper bärvisst från deinnebära ett avsteg uppsom
påpekasförtjänar dockupphovsrättsliga ersättningen. Det att

dansk,förekommer i bl.a.lösningar detta slagatt av
2.4.2 ochavsnitten 2.4.1,finländsk och isländsk serätt

2.4.3.
vårainte ifrågeställningennämndaDen tas uppnu

därförVi harvårt uppdrag.direktiv och den inte inomryms
tilloch ställningbörinte vi överväganärmare taansett att

iVi föreslår denfråga bör regleras.hur denna att tas upp
kommandevidlämpligt sammanhang, t.ex.annat en

EG-direktiveventuelltmed anledningöversyn ett omav
följerätt.
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3 Generella direktiv

3.1 Inledning

generellaEnligt våra direktiv gäller för vårt arbete de
kommittédirektiv regeringen utfärdathar attomsom

framlagdaredovisa de regionalpolitiska konsekvenserna av
förslag dir. offentliga åtaganden1992:50, prövaattom

jämställdhetspolitiskadir. 1994:23, redovisaattom
och redovisa konse-konsekvenser dir. 1994:124 attom

för för brottsförebyggandekvenser brottsligheten och det
dir.arbetet 1996:49.

3.2 olika direktivenDe

3.2.1 Regionalpolitiska dir. 1992:50konsekvenser

utgångs-direktiv innebär vi från antal olikaDetta ettatt
regionalpolitiska konsekvensernapunkter skall belysa de av

tilllagstiftning. vi lägger fram förslagvåra förslag till Om
myndigheter skalleller bildandetomorganisationer nyaav

lokaliser-decentralisering ochövervägandenvi redovisa om
utanför Stockholm.ing

i vissfram medförvi läggerlagstiftningsförslagDe som
myndigheterbefintligaantalutsträckningbegränsad att ett

därvidverksamhetsförändringaruppgifter.får De somnya
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blir aktuella torde dock inte den omfattningen deattvara av
innebär myndigheterna behöver organiseras Någraatt om.
regionalpolitiska överväganden krävs därför inte.

I sammanhanget kan målennämnas medatt ett av
kulturpolitiken alla skall ha möjlighetär upplevaatt att
kultur och sig skapande oberoendeägna deeget av var
bor se 1996/97:3 29. detNär gäller fördelningenprop. s.

avgiftsmedel förutsätter vi därför de fördelandeattav
efter uppnåsträvar proportionellt jämnatt settorganen en

geografisk spridning de olika bidragen.av

3.2.2 Offentliga åtaganden dir. 1994:23

Enligt detta direktiv skall vi förutsättningslöst detpröva om
offentliga åtagande föremål för vårt uppdrag börärsom

offentlig angelägenhet. Om förslagen innebärvara en
utgiftsökningar eller inkomstminskningar för skall vistaten,
redovisa hur dessa skall finansieras analysera möj-samt
ligheter till besparingar och effektiviseringar.

Ett enskilt kan i och för sig med stöd lag anför-organ av
förvaltningsuppgift innefattar myndighetsutöv-tros en som

ning. Detta innebär i förevarande fall sådantatt ett organ
skulle kunna i uppdrag ombesörja avgiftsuppbörden.attges

avsnittI 2.6.5 har vi emellertid slagit fast detta inte äratt en
lämplig lösning det gäller den aktuella avgiften.när nu

Även uppgifterna förvalta och fördela de uppburnaatt av-
gifterna skulle kunna hanteras enskilda Somav organ.
framgått se avsnitten 2.6.6 och 2.6.8 har vi dock valt att
lägga dessa uppgifter statliga myndigheter. Eftersom vi
därvid föreslår kostnaderna för utförandet dessaatt av
uppgifter bör täckas fondmedel, innebär dessa åtagandenav
inte några utgiftsökningar för staten.

De ekonomiska konsekvenserna våra förslag behandlasav
i avsnitt 4.1.
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dir.Jämställdhetspolitiska konsekvenser3.2.3
1994:124

jämställdhetspolitiska konsekvenserEnligt direktivet om
fram föregås bl.a.vi läggerskall de förslag av ensom

direktförslagen,innehålla redovisning huranalys och aven
kvinnorsförväntas påverkaeller indirekt, kan mänsresp.

mellanför jämställdhetdärmed förutsättningarnavillkor och
könen.

intefram kanlagstiftningsförslag vi läggerDe som
jämställdhetspolitiska effekter.några direktabedömas ha

avgiftsmedel detfördelningendet gäller ärNär av
de fördelandeviktigt strävargivetvis mycket att organen

kvinnor ochrättvist mellanfördela bidragen män.efter att
inte behövas.detta tordesärskilda reglerNågra om

detbrottsligheten ochförKonsekvenserna3.2.4
dir. 1996:49brottsförebyggande arbetet

framvi läggerförslagdirektiv skall deEnligt detta som
redovisninginnehållaanalys ochföregås bl.a. avenav en

påverkaförväntaseller indirekt, kanförslagen, direkthur
brottsförebyggande arbetet.brottsligheten och det

föreslår vitidigare avsnitt 2.6.5framgått seSom har att
avgiften. Självfalletskall tillämpligskattebrottslagen vara

likhetavgiftsskyldiga, ienstakaundvikagår det inte attatt
avgifter,ochandra skatterdet gällermed vad sker närsom

avgiftundgå betalaförsökakommer att t.ex.attatt genom
Vilkaskattemyndigheten.uppgifter tilloriktigalämna
dockdetfå för brottslighetenförväntaseffekter detta kan är

säkerhet.tillräcklig gradmeduttala sigomöjligt att avom
fall.fåmycketdet sigSannolikt kommer röraatt om
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förslagetGenomförandet4 av

Kostnader4.1

tordeavgiftsordningenföreslagnaVår bedömning: Den
kostnadernågratillupphovmarginelltinte änannat ge

anslag.ökadekräversom

frågordeinnebäravgiftsordningenföreslagnaDen att som
punktskattelagensenligtregleraskommeruppbördenrör att
Dalarnas läniSkattemyndighetenmedbestämmelser som

§kap. 71framgår vidaremyndighet. Detansvarig aav
ochlederRiksskatteverketdetpunktskattelagen äratt som

arbeteskatteförvaltningensförövergripandehar det ansvaret
initialskedeuppstår imyndigheternaenligt lagen. För ett

befintliga datapro-iförändringarförkostnader,vissa t.ex.
framkostnadvissdetinnebär taDessutom attengram.
dockkostnaderavgiften. Dessa ärfördeklarationsblanketter

kunnasärskilt beslutoch börengångskaraktär ettgenomav
fondmedel.betalas av

naturligt-avgiften lederaktuelladeninförandeEtt nuav
två myndigheterna.arbetsuppgift för detill ytterligarevis en

förslagentorde dockmyndigheter sammantagetdessaFör
i frågaförändringarmarginellainnebärainte än omannat

få någraintedärförbedömsFörslagenresursåtgång.
avseende.effekter i dettastatsfmansiellanämnvärda
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De myndigheter skall ombesörja förvaltningensom av
fonden fördelningen fondmedel fåroch ocksåav nya
arbetsuppgifter. föreslåsDet deras kostnader skall täckasatt

fondmedel. Förslaget i denna del därför intekommer attav
medföra några kostnader för det allmänna.

4.2 Ikraftträdande

Vår bedömning: föreslagna författningarna börDe
kraftkunna träda i den januari 1999.1

Utgångspunkten för vårt har varit förslagen skullearbete att
föreligga i sådan tid riksdagen fatta beslutkan underatt
våren 1998. Detta bör möjligt. De berörda myndig-vara
heterna och de blivande avgiftsskyldiga bör därefter ges en
rimlig tid administrativa rutiner för hanteringenutarbetaatt

avgiften. bakgrund vi bedömningenMot det sagda görav av
tidpunkten för ikraftträdandet kan till den januari1sättasatt

1999.



SOU 1997: 106

5 Författningskommentar

författningskommentarenI till förslagen lag Konst-om om
närsfonden och förordning Konstnärsfonden återges förstom
under varje paragraf den föreslagna lydelsen författ-av
ningstexten. Detta har underlåtits såvitt förslaget tillavser
lag ändring i lagen 1984: 151 punktskatter och pris-om om
regleringsavgifter.

1 Förslaget till lag Konstnärsfondenom

Förslaget innebär särskild lag skall regleraatt systemeten
med offentligrättslig avgift på vidareförsäljning ickeen av
upphovsrättsligt skyddade bildkonstverk och förord-att en
ning skall komplettera lagen.

1§

Konstnärsfonden bildas de avgifter skall betalas inav som
enligt denna lag. Fondens medel skall användas för ändamål

bildkonstnärer.som gagnar

Av paragrafen framgår de avgifter enligtatt tas utsom
lagen skall tillföras särskild fond, benämns Konst-en som
närsfonden. Motiven till avgiftsmedlen skall tillavsättasatt
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särskild fond har i allmänmotiveringen behandlats ien
avsnitt 2.6.6. Fondens ändamål framgår bestämmelsen iav
2 § förordningen Konstnärsfonden avsnitt 5.2.seom

2§

Avgift skall betalas vid försäljning exemplar konst-av av
verk har överlåtits och inte omfattas upphovs-som som av

giltighetstidrättens enligt lagen 1960:729 upphovsrättom
till litterära och konstnärliga verk.

Avgiftsskyldighet föreligger inte i fallde exemplaret är
alster brukskonst eller byggnadskonst. Avgiftsskyl-ett av

dighet föreligger inte heller i de fall försäljningspriset
exklusive mervärdesskatt inte överstiger tjugondedelen av
basbeloppet enligt lagen 1962:381 allmän försäkring.om

I paragrafens första stycke tillämpningsområdet föranges
vidareförsäljningsavgiften. En avgränsning vilkanärmare av

konstverk omfattas finns i andra stycket. Be-typer av som
stämmelsen har behandlats i avsnitt 2.6.3 i allmänmotive-
ringen. Som har framhållits i den allmänna motiveringen
innebär det första självklar avgränsning avgift endastatten
skall vid de vidareförsäljningar där skyddstiden enligttas ut
upphovsrätten har löpt eller aldrig har gällt. Bestämmelserna
rörande den upphovsrättsrättsliga giltighetstiden finns i 43-
44 §§ upphovsrättslagen.a

För avgiftsskyldighet skall föreligga krävs det vidareatt
det fråga försäljningär exemplaratt ett ettom en av av

konstverk. Som framgår allmämnotiveringen täcker be-av
"konstverk" i detta sammanhang bildkonstverk,greppet

målningar, teckningar och grafik. omfattarDet ocksåt.ex.
tredimensionella verk, skulpturer, och fotografis-ävent.ex.
ka verk. Däremot föreligger, till skillnad från den upphovs-
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rättsliga regleringen, inte avgiftsskyldighet vid försäljning
vanliga fotografiska bilder. I andra stycket undantasav

också alster brukskonst och alster byggnadskonst frånav av
avgiftsskyldighet. Något krav försäljningenatt ettavser
originalexemplar konstverk föreligger inte.ettav

Det krävs dessutom konstverksexemplaret har över-att
låtits tidigare, dvs. exemplaret skall ha övergått till en ny

köp, byte eller gåva. innebärDetta bl.a.ägare att,genom
förvärvet exemplaret har skett sätt, t.ex.annatom av

eller den första överlåtelsen inte skalltestamente,genom arv
avgiftspliktig.vara

I det andra stycket fall där avgiftsskyldighet inteanges
föreligger förutsättningarna i första stycket ärtrots att

Ävenuppfyllda. denna del förslaget ihar behandlatsav
avsnitt 2.6.3. För det första skall avgift inte de fallitas ut
det fråga vidareförsäljning alster bruks-är ettom en av av
konst eller byggnadskonst. Vad med dessa typersom avses

konstverk har utvecklats i avsnitt 2.2.7. Motiven tillav
ställningstagandet utesluta dessa två konstverkatt typer av
från avgiftsplikten framgår, vårahar nänmts,som av
överväganden i avsnitt avgift inte2.6.3. För det andra skall
betalas i de fall försäljningspriset inte överstiger tjugon-en
dedel gällande basbelopp enligt lagen 1962:381av om
allmän försäkring.

3§

Avgiftsskyldig den näringsidkare i sin yrkesmässigaär som
verksamhet säljer eller förmedlar försäljning etten av
exemplar sådant konstverk i 2ettav som anges

Avgiftsskyldigheten inträder vid leveransen till köparen.
Med yrkesmässig verksamhet detsamma i 4avses som

kap. §mervärdesskattelagen 1994:200.1
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förstaAv stycket framgår dels inte alla formeratt av
försäljningar, eller förmedlingar försäljningar, omfattasav

avgiftsskyldigheten, dels skyldig betalaärav attvem som
in avgiften. Skälen för de föreslagna lösningarna har ut-
vecklats i avsnitt 2.6.3.

I likhet med vad gäller beträffande ersättningsskyl-som
digheten enligt den upphovsrättsliga regleringen omfattas
inte privata försäljningar. För avgiftsskyldighetrent skallatt
föreligga krävs det alltså det fråga näringsid-äratt om en
kare säljer exemplaret konstverket i sin yrkes-som av
mässiga verksamhet. Avgiften skall då betalas näringsid-av
karen.

Också den näringsidkare i sin yrkesmässiga verksam-som
het har förmedlat försäljning, ellert.ex. agenten som
mäklare, skall betala avgift.

Om näringsidkaren handlar kommissionär, vilket ärsom
vanligt vid auktioner, föreligger inte något förmedlingsfall.
I dessa fall skall näringsidkaren i stället säljare ochses som
betala avgift det skälet se 1994/95: 151 37.av prop. s.

I paragrafens andra stycke avgiftsskyldighetenattanges
inträder vid leverans till köpare. Leveransbegreppeten

därvidstämmer med reglernaöverens i köplagen 1990:931
äganderättens övergång.om

Beträffande yrkesmässighetsbegreppet i tredje stycketgörs
hänvisning till vad gäller i fråga mervärdesskatt-en som om

Med begreppet således verksamheten. utgöravses som
näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen
1928:370 eller verksamhet bedrivs i former ärsom som
jämförliga med till sådan näringsverksamhet hänförligen
rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten
under beskattningsåret överstiger 30 000 kr.
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4 §

Avgift med belopp femtas ut ett motsvarar procentsom av
försäljningspriset exklusive mervärdesskatt.

Bestämmelsen, reglerar avgiftens storlek, har i densom
allmänna motiveringen behandlats i avsnitt 2.6.4.

Avgiften skall fem försäljningspriset efterprocentvara av
avdrag för mervärdesskatt.

5§

Regler för förfarandet vid avgift finns i lagenuttag av
1984: 151 punktskatter och prisregleringsavgifter.om

Den avgiftsskyldigär skall registrerad hos densom vara
myndighet i första instans skall beslutasom uttagom av
avgift enligt lagen punktskatter och prisregleringsav-om
gifter.

förstaI stycket förfarandebestänunelserna i punkt-attanges
skattelagen skall tillämpas avgiften. Motiven till detta
ställningstagande har i allmänmotiveringen behandlats i
avsnitt 2.6.5.

Av det andra stycket framgår de avgiftsskyldiga skallatt
registrerade hos den s.k. beskattningsmyndigheten,vara

dvs. Skattemyndigheten i Dalarnas län. Att den av-
giftsskyldige själv skall anmäla sig till myndigheten framgår

2 § förordningen 1984:247 punktskatter ochav om
prisregleringsavgifter.
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6 §

skattföreskrivs197l:69skattebrottslageniVad omsom
lag.enligt dennaavgifti frågagäller även om

för-1971:1072lagenomfattasAvgiften även omav
1978:880och lagenskattefordringarmånsberättigade m.m.

avgifter.ochtullarbetalningssäkring för skatter,om

skattebrottslagenföreskrivsstyckeparagrafens förstaI att
iförslagetförSkälenavgiften.tillämpligskall vara

2.6.5.avsnittbehandlats idel hardenna
lagenbörjanföreskrivs tillstycketandra attI det omen

påtillämpasskallskattefordringarfönnånsberättigade m.m.
förenadavgiftfordran ärtillvilket lederavgiften, att en

1970:979.förmånsrättslagenenligt §förmånsrätt 11med
förbetalningssäkringföreskrivs lagenDessutom att om

avgiften.påtillämpasskallavgifterochtullarskatter,
paragrafenidei sammanhangetkan nämnasDet att

denfick1995/96:1701996år selagarnaupptagna prop.
innebär, närDennautformningen.lagtekniskagällandenu

krävsintedettillämpningsområde,gäller lagarnasdet att
avgiftsförfattningarochskatte-deuppräkningnågon somav

dettafallidetpå,tillämpliglag ettär utan att somresp.
avgiftslagen.ihänvisningsärskildskall göras en

7§

bestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som
ochfondenförvaltningenföreskriftermeddelafår omavom

avgiftsmedel.fördelningen av
förvaltningenförkostnadernafår beslutaRegeringen att

skall betalasavgiftsmedelfördelningenoch förfonden avav
medel.fondensav
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I paragrafens första stycke överlämnas till regeringen att
föreskriva riktlinjer för förvaltningennärmare fondenom av
och för fördelningen avgiftsmedel. I avsnitt lämnas5.2av

förslag till förordning med sådan reglering.ett en en
Som har framgått skall fondens medel vissaanvändas till

särskilt angivna ändamål och därför inte tillföras statsbud-
De uppburna avgifterna därmed undandragnaärgeten. rege-

ringens förfogande, varför det i andra stycket detattanges
krävs särskild föreskrift fondmedel efter beslutatten om
från regeringen får i anspråk för täcka förvaltnings-tas att
och fördelningskostnaderna. I 2 § andra stycket i vårt
förslag till förordning se avsnitt 5.2 finns sådanen
föreskrift.

Förslaget5.2 till förordning om
Konstnärsfonden

Förslaget till förordning innehåller föreskrifter fondensom
ändamål och dess förvaltning. Vidare finns bestämmelser

fördelningen fondmedel. finnsDet också bestäm-om av
melser kostnaderna för förvaltningen och fördelnin-attom

får täckas fondmedel. Avslutningsvis finnsgen av en
bestämmelse fördelandede myndigheterna årligenattom
skall lämna årsberättelse till regeringen.en

1§

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till
lagen l998:00 Konstnärsfonden.om
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förordningen innehåller bestämmelserI paragrafen attanges
Konstnärsfonden.om

2§

Konstnärsfondens medel skall användas till
sig verksamhetbidrag till sammanslutningar ägnarsom

ochstöder bildkonstnärer,gruppersom av
etable-i övrigt mindreindividuella bidrag eller2. yngre

konstnärligahar sin huvudsakligarade bildkonstnärer som
istadigvarande bosattai Sverige ellerverksamhet ärsom

landet.
fördelningenår iRegeringen beslutar för ett taget avom

ändamål.tillgängliga medel mellan dessa

drag. Vadändamål iförsta stycket fondensI storaanges
hänvisasställningstagande i denna delgäller till vårtskälen

vidarestycket framgåri avsnitt 2.6.7. Avtill redogörelsen
förbehållenbidragerhålla individuellamöjligheten äratt att

anknytning till landet.bildkonstnärer harsom
framgår det regeringenandra stycketdetAv äratt som

mellanfördelningen skall skehurför år i beslutartagetett
ändamâlen avsnitt 2.6.8.de olika se
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3§

Konstnärsfondens medel skall förvaltas Kammarkollegiet.av
För förvaltningen gäller förordningen 1987:778 om
placering fondmedel under Kammarkollegiets förvalt-av
ning.

Kostnaderna för förvaltningen fonden får betalasav ur
fondens medel.

I paragrafens första stycke för fondensatt ansvaretanges
förvaltning skall ligga pâ Kammarkollegiet. Förslaget har i
den allmänna motiveringen behandlats i avsnitt 2.6.6.

De placeringsregler föreskrivs i förordningensom
1987:778 placering fondmedel under Kam-om av
markollegiets förvaltning gäller för fondförvaltningen. Detta
innebär bl.a. börsnoterade aktier och därmed jämställdaatt
placeringar får högst 60utgöra de förvaltadeprocent av
tillgângarnas bokförda värde.

Det andra stycket innehåller föreskrift kostna-atten om
derna för Kammarkollegiets arbete får betalas med fondme-
del. För skälen till föreskriften hänvisas till kommentaren
till 7 § andra stycket i förslaget till lag Konstnärsfondenom
se avsnitt l.

4§

Frågor bidrag i 1 § 1 Statensprövasom som avses av
Kulturråd och i l § 2 Konstnärsnänmden. Ett beslutav om
bidrag får förenas med villkor bidragstagaren skallatt
redovisa användningen bidraget till den bidragsbeviljandeav
myndigheten.

Beslut i frågor bidrag från fonden får inte överklagas.om
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vilkaföreskriftinnehållerstyckeParagrafens första omen
frånbidragbeträffandeskall beslutamyndigheter som

behandlats iallmänmotiveringeniFörslaget harfonden.
avsnitt 2.6.8.

de tvåavgiftsmedel mellanfördelningenDen närmare av
förordningsnivå,inte reglerasbörfördelande organen

särskildaregeringen istället årligen bestämmasiutan av
beslut.

möj-fördelandestycket dedet förstaI enorganenges
redovisaskallbidragetbeslutalighet att mottagarenatt av

myndigheternatvâdeEftersomharmedlenhur använts.
hardede bidraganvändningenföljalämpligen bör somav

ställas.regelmässigtsådant villkorbörbeslutat ettom,
bidragfrågabeslut iföljerstycketandraAv ettatt omen

får överklagas.inte

5§

får betalasfondmedelfördelningenförKostnaderna urav
medel.fondens

fördelandedeförkostnadernaföreskrivsparagrafenI att
skälenfondmedel. Förfårarbetemyndigheternas ersättas av
andra§till 7hänvisas till kommentarenföreskriftentill

Konstnärsfonden.till lagförslagetstycket i om

6§

förevarje årskallKonstnärsnämndenochkulturrådStatens
regeringentilllämnaoktober rapportden 15 gemensamen

detundermedelKonstnärsfondensanvändningen avom
budgetåret.senaste
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myndig-fördelandedeföreskriftparagrafenI attomges en
tillinårligen skall rapportheterna rege-gemensamen enge

skalldetfördel iviEftersomringen. att envaraenser
anslutningiinte skeredovisningenskallrapportgemensam

myndig-Revisionårsredovisning.myndigheternastill av
medsambandiskall skefondenhanteringheternas av

verksamhet.ordinariederasrevisionen av

7§

redovisamånadvarjeskallläni DalarnasSkattemyndigheten
Kammarkollegiet.tillavgifterinbetalda

redovisasavgiftsbeloppinflutnainnebärordningEn attsom
dettillledatordeKammarkollegiet attmånadsvis till

blirintemyndigheternatvâvid deförfarandetadministrativa
svârhanterligt.ochkostsamt

ändring i lagentill lagFörslaget5.3 om

ochpunktskatter1984: 151 om

prisregleringsavgifter

föranlederkonstnärsfondlagenföreslagna enDen om
punktskatter1984:151§ lageni kap. lföljdändring 1 om

prisregleringsavgifter.och
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Kommittédirektiv

Översyn offentligrättsligavissaav
ersättningsordningar

1996:81Dir.

1996oktoberden 17regeringssammanträdeBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

uppgiftmedtillkallassärskild utredareEn
avseendetill regelsystemförslagutarbeta enettatt-

vidareförsäljning konstavgiftoffentligrättslig somav
skydd,upphovsrättsligtnågotomfattasinte av

Bakgnmd

konstvidareförsäljningavgift påOffentligráttslig av

upphovsrättsligregler1996 infördesjanuariDen l om
konstverk,exemplarvidareförsäljningersättning vid avav

harupphovsmannen rättinnebärsuite. Des.k. droit de att
femgiltighetstid medupphovsrättensersättning inomfåatt

betalasskallErsättningenförsäljningspriset. avprocent av
vidförsäljningenförmedlatdensäljaren eller somav

Endastkonstverk.försäljning hansyrkesmässig enav
svenska upphovsmänflertalföreträderorganisation ettsom

ersättningen.inkrävaområdet har rätt att
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Bakgrunden till dessa regler följande.är
ekonomisk och ideellUpphovsrätten består rätten enav

består två delar, nämligenekonomiskaDenrätt. rätten av
ochframställa exemplar verket görarätten rätten attatt av

verket tillgängligt för allmänheten.
tillgängliga för allmänhetenGenom verkrätten göraatt

vilka villkorkan bestämma ochupphovsmän somom
spridas till allmänheten. Dettaexemplar deras verk skallav

för spridningsrätt. Närbrukar kalla upphovsmannensman
samtycke välexemplar verk med upphovsmannensett ettav

emellertid inte hindrahar överlåtits, kan upphovsmannen att
1960:729exemplaret sprids vidare 19 § lagen upp-om

konstnärliga verk. Det innebärhovsrätt till litterära och att
konstverk fritt kanexemplar verkett ett t.ex. ettav --

försäljning,spridas allmänhetenbland om upp-genom
Principengång har överlåtit exemplaret.hovsmannen en

reglerna slårgäller visserligen för alla upphovsmän men
hårdare bildkonstnärer andraän motmot grupper av

främstförfattare detupphovsmän. För rättenär atten
betydelse;ekonomiskframställa exemplar ärsom av

allmänhetenspridningsrätten betydelsefull. Ominte likaär
kompensa-uppskattar hans litterära verk, kan han begära

tion i form royalty verket skall i upplagor.när ut nyaav ges
fråganRiksdagen har tillfällen behandlatvid rad omen

behandladeinförande droit de suite. 1988Höstenav
frågankulturutskottet, efter hörande lagutskottet, ettomav

ersättnings- avgiftssystem vidareförsäljning konstoch vid av
konstate-bet. 1988/89:KrU7, rskr. 1988/89:78. Utskottet

villkor inte tillfreds-rade kulturarbetarnas ekonomiska äratt
landsting ochställande insatserde gjorts stat,trots som av

fanns mening vägandekommun. Det enligt utskottets tungt
för ståndpunkten konstnärerna ettargument att genom

ekonomis-få del i detersättnings- eller avgiftssystem skulle
konst.ka utbytet yrkesmässig försäljningav av
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tillyttrandeikulturutskottetförordade1993Våren ett
droitförslagUpphovsrättsutredningenslagutskottet omatt
skälStarka1992/93:l2y.genomföras yttr.skullesuitede

skulleersättningssystemetförocksåutskottetenligttalade att
vidareförsälj-avgiftoffentligrättsligmedkombineras en

upphovsrättsligtnågotomfattasintekonstning avsomav
ändamålkollektivatillanvändasskulleAvgiftenskydd.

sådantföreslogKulturutskottetområdet. ettattinom
regeringenochinförasskulle snarastavgiftssystem att

tillförslagmedriksdagentillåterkommabordemöjligt
vidavgiftssystemochersättnings-lagstiftning ettom
detdockfannLagutskottetkonst. attvidareförsäljning av
EGinomarbetetpågåendeavvakta detmotiverat attvar

l992/93:LU44.bet.
droit deinförandefråganbehandlades1994Våren avom

Lagutskottet1993/94:LU16.bet.riksdagenåter isuite
EGinomlösningfåintefrågankonstaterade att ensynes
förformnågonochframtid systeminom nära att aven

fleraigällerredankonstvidareförsäljningvidersättning av
därförTidenNorden.inklusivevästeuropeiska länder, var

ordningfrågan,tillställningstagandeför enett ommogen
lag-ansågSverigeiinförassuite bördroit de ävenmed

arbetaskulleregeringenfrånutgickUtskottetutskottet. att
kundeövervägandendefrågan ochmedvidare göra som

nödvändiga.anses
riksdageniväcktsmotioner atthartillfällenVid flera om

medkombinerassuite bördroit demed ensysternett
intekonstvidareförsäljningavgift påoffentligrättslig somav

ochlagstiftningenupphovsrättsliga attdenskyddas av
områdetändamål inomkollektivatillanvändasskallavgiften

1993/94:LU16. Argumente-1992/93:LU44,bet.bl.a.se
huvudsakiavgift harsådaninförandetbakomringen av en

tillersättningen störstaupphovsrättsligadenpågått attut
Genomden.behovi minstdemgår till är endelen avsom
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sådan avgift skulle "fördelningspolitiska" effekterstörre
kunna uppnås därför ersättningen inte behöver bindas tillatt
den enskilde upphovsmannen.

Regeringen lade i propositionen droit de suite ochom
längre upphovsrättsligt skydd 1994/95:15l framprop.
förslaget införande regler droit de suite. Där sägsom av om

frågan, skall beredas vidare den upphovsrättsligaatt om
ersättningen kombineras offentligrättsligbör med avgiften
på konst inte omfattas något upphovsrättsligt skydd.som av

Lagutskottet utgår från efterregeringen gjorda över-att
väganden återkommer till riksdagen i frågan of-om en
fentligrättslig avgift vidareförsäljning konst bet.av
1995/96:LU l .

Uppdraget

Oüfentligrättslig avgift på vidareförsäljning konstav

En särskild utredare skall tillkallas med uppgift föreslåatt
regelsystem för offentligrättslig avgift på vidareför-ett en

säljning konst någotinte omfattas upphovsrätts-av som av
ligt skydd. finnsDet kulturpolitiska och upphovsrättsliganu
skäl för bildkonstnären till andel deträttatt ge en av
ekonomiska utbyte handeln upphovmed deras verksom ger
till. Frågan den upphovsrättsliga ersättning bör kom-om
bineras offentligrättsligmed avgift förär etten nu mogen
ställningstagande.

Utgångspunkten skall utfommingen avgifts-attvara av
måste klart och enkelt. Systemet får intesystemet vara

innebära någon omfattande byråkrati.
Utredaren skall föreslå avgiften skall ochhur stor vara

för vilka försäljningar till avgift bör finnas. Deträtt upp-
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hovsrättsliga regelsystemet för ersättning vid vidareför-
säljning konst bör lämplig utgångspunkt förav vara en
utredaren vid bedömningen dessa frågor andraävenav men
lösningar tänkbara.är

Utredaren skall komma med förslagäven hur bevak-
ningen avgiften bör ske och bör kräva inav vem som
avgiften och betala Det måste smidigtut ettpengarna. vara
och effektivt Utredaren skall vadäven övervägasystem.
avgiften skall användas till. Utgångspunkten bör här attvara
den skall användas till kollektiva ändamål.

Island har upphovsrättslig avgift vidareförsäljningen
kombinerad med offentligrättsligt medan Norgeett system
enbart har det sistnämnda. Utredaren skall titta pånärmare
dessa modeller.

offentligrättsligEn avgift detta slag får karaktärav av
skatt. Utredaren skall undersöka sådan avgifts förenligheten
med EG:s regler i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om
harmonisering medlemsstaternas lagstiftning rörandeav
omsättningsskatter m.m.

Ekonomiska ramar

I budgetpropositionen för âr 1997 för statensanges ramarna
insatser det konstnärspolitiska området för perioden
1997-1999. Förslag inom dessa skallsom ryms ramar
åtföljas förslag till finansiering inom utgiftsom-av annan
rådet.
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Arbetets bedrivande

För utredaren gäller regeringens direktiv redovisa deatt
regionalpolitiska konsekvenserna framlagda förslag dir.av
1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23,att att
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124
och redovisa konsekvenser för brottsligheten och detatt
brottsförebyggande arbetet.

Utredningsarbetet skall avslutat före den 15 augustivara
1997.

Kulturdepartementet
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