
 
 

 

REDOVISNINGSREGLER FÖR PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNINGEN  

Importörer och tillverkare  

 

Näringsidkare som yrkesmässigt tillverkar och/eller till Sverige inför produkter som omfattas av 

privatkopieringsersättning ska enligt 26 m § upphovsrättslagen anmäla sig hos Copyswede. Särskilt 

formulär tillhandahålls av Copyswede.  

Efter att Copyswede har fått en anmälan utfärdar Copyswede ett registreringsbevis. Vid 

registreringen tillhandahåller Copyswede importören eller tillverkaren (i det följande gemensamt 

benämnda näringsidkaren) inloggningsuppgifter till Copyswedes elektroniska redovisningssystem. 

Alla förändringar i näringsidkares kontaktuppgifter ska utan dröjsmål anmälas till Copyswede.  

Enligt 26 k § upphovsrättslagen förfaller privatkopieringsersättningen till betalning i det moment då 

en anordning förs in eller tillverkas i landet. Copyswede medger dock att registrerad näringsidkare 

som ingått avtal med Copyswede om att tillämpa dessa redovisningsregler, på nedan angivna villkor 

redovisar och betalar ersättning först i det moment då näringsidkaren vidareförsäljer anordningar. 

 

Försäljning av anordningar till organisation för funktionshindrade, till professionella användare och 

till återförsäljare som är registrerade hos Copyswede får ske utan att näringsidkaren utger 

privatkopieringsersättning till Copyswede.  

 

Med ”professionella användare” avses verksamheter som enbart använder produkterna inom den 

egna rörelsen för professionella ändamål. Försäljning till professionell användare utan att 

privatkopieringsersättningen behöver betalas till Copyswede får ske om någon av följande två 

förutsättningar är uppfyllda: 

 

a) Näringsidkaren har kontrollerat att den professionella användaren är registrerad i 

Copyswedes proffsdatabas, eller 

b) Näringsidkaren har kontrollerat att den verksamhet som han säljer till är registrerad hos 

Bolagsverket eller att kunden är en kommun, landsting eller statlig myndighet, samt att 

kunden till näringsidkaren har intygat att anordningarna enbart ska användas inom den egna 

professionella verksamheten och inte säljas vidare.  

 

Skulle det framkomma att nu angivna förutsättningar inte uppfyllts, eller att försäljning utan 
ersättning har skett till organisation som felaktigt gjort sådant intygande som anges i b), är 
näringsidkaren skyldig att betala privatkopieringsersättning för försäljningen till Copyswede. 

 

Ersättning ska utgå för anordningar upptagna i bifogade förteckningar. Förteckningarna kommer vid 

behov att revideras av Copyswede. Näringsidkaren får, men måste inte, avvisa beställningar under 

tvåtusen (2 000) kr såsom för små.  

 

 

 

 



 
 

 

Varje månad skall näringsidkaren lämna redovisning i Copyswedes elektroniska redovisningssystem.  

Av redovisningen ska månadens import respektive tillverkning, in- och utgående lager, återtagande 

och försäljning av ersättningspliktiga anordningar specificeras samt hur mycket som har sålts till 

organisationer för funktionshindrade, professionella användare och registrerade återförsäljare 

(fullständig redovisning). Vid första redovisningen ska även ingående lager av anordningar per den 1 

januari redovisas.  

 

Näringsidkare som uteslutande säljer anordningar till professionella användare, organisationer för 

funktionshindrade eller registrerade återförsäljare får lämna redovisning var tredje månad avseende 

föregående tre kalendermånaders försäljning (förenklad redovisning).  

 

Redovisningen ska vara Copyswede tillhanda senast den 20:e i månaden efter redovisningsmånaden. 

Copyswede sänder därefter faktura. Betalning enligt faktura ska vara Copyswede tillhanda senast den 

15:e i närmast därpå följande månad. Vid inlämnad redovisning ska näringsidkaren intyga på heder 

och samvete att uppgifterna i redovisningen är riktiga och fullständiga. 

 

Vid dröjsmål med redovisning eller betalning påförs en avgift om trehundra (300) kr för en första 

påminnelse. Vid ytterligare påminnelser dubbleras avgiften. Dröjsmålsränta enligt räntelagen utgår 

vid dröjsmål med betalning.  

 

För det fall näringsidkaren omlevererar anordningar, t.ex. vid reklamation, till ett lägre belopp än vad 

som gällde för den ursprungliga leveransen eller om näringsidkaren återtar anordningar har 

näringsidkaren rätt att, i senare redovisningsperiod, tillgodoräkna sig överskjutande belopp som han 

utgivit till Copyswede. För rätt till tillgodoräkning för omlevererade anordningar eller återtagande 

gäller att anspråk framställs i månadsredovisning till Copyswede. Anspråket ska framställas senast i 

den redovisning som inges ett (1) år efter den redovisning i vilken den ursprungliga försäljningen 

redovisades. Dessutom gäller att anspråket på tillgodoräkning uppgår till minst ettusen (1 000) kr.  

 

Copyswede har rätt att på egen bekostnad genom särskilt utsedda granskningsmän hos 

näringsidkaren granska de delar av räkenskaper och andra handlingar som är hänförliga till 

privatkopieringsersättningen. Granskningsmän och Copyswede är skyldiga att iaktta sekretess och får 

inte lämna information till annan om vad som kommit fram vid granskningen, utöver vad som är 

nödvändigt för syftet med granskningen. Finner Copyswede genom granskning att näringsidkaren 

undanhållit ersättning uppgående till minst femtusen (5 000) kr är näringsidkaren skyldig att stå för 

granskningskostnaden. 

  


