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Efni kynningar

1. Almennt um höfundarétt: Hvað er höfundarréttur og hvernig nýtist hann mér? Hver er 
höfundur? Eru allar ljósmyndir höfundavarðar? 
a. Hver er fjárhagslegur hluti höfundaréttarins? - Hvað eru frumnot og endurnot? - Hvað er birtingarréttur?
b. Hver er ófjárhagslegur hluti höfundaréttarins? Hvað er sæmdarréttur og nafngreiningarréttur?
c. Nokkrar tegundir höfundaréttar.

2. Hverjir mega nota höfundavarin verk, og hvernig?
3. Séreðli ljósmyndaverka - Ýmis tilvik notkunar höfundavarinna verka og höfundaréttar, 

með sérstöku tilliti til ljósmynda
a. Ýmsar takmarkanir í lögum
b. Fjölmiðlun/ljósmyndun og fréttaefni/ljósmyndun og fræðistarf/tilvitnanir
c. ljósmyndir og útgáfa í bókverki
d. ljósmyndir og internetið/ samfélagsmiðlar og efnisveitur
e. Ljósmyndasamkeppnir
f. ljósmyndaverkefni og ljósmyndun í atvinnulífinu

4. Samningar
5. ljósmyndir og skattalög
6. Hvað er Myndstef og hvers vegna



Hver er höfundur og hvað er verndað hugverk?
§ Höfundur er sá sem skapar verk er nýtur verndar samkvæmt höfundalögum nr. 73/1972.

§ Sköpun er sérstök andleg iðja sem fullnægja verður vissum lágmarksskilyrðum varðandi frumleika, sjálfstæði 
og sérkenni höfundar og afrakstur sköpunarinnar er verk. Verkið verður að vera frumverk og ekki byggt á 
verkum annarra. 

§ Vernduð hugverk sem teljast til myndverka eru til dæmis: fatahönnun, vöruhönnun, grafísk hönnun, 
margmiðlunarhönnun, arkitektúr, nytjalist, teikningar, uppdrættir, búningahönnun, leikmunahönnun, 
leikmyndahönnun, sviðsmyndahönnun, arkitektur og önnur sjónlist.

§ Höfundur að bókmenntaverki eða listaverki á eignarrétt á því með þeim takmörkunum, sem í lögum þessum 
greinir. Þar sem um eignarrétt ræðir, getur höfundur ráðstafað þessum rétti sér til tekna og til frekari útgáfu, 
birtingu, sýningu, gerð eintaka eða til birtingar, í samræmi við höfundalög. Slík ráðstöfun heitir einu orði 
framsal.

§ Höfundarétt þarf ekki að skrá og verður rétturinn til við sköpun, en virkur við opinber not.

§ Höfundaréttur helst í 70 ár frá andláti höfundar.

1. Almennt um höfundarétt



Hver er fjárhaglegur og ófjárhagslegur réttur höfundar? 

Höfundaréttur skiptist að meginstefnu til í tvenns konar réttindi höfundar:

1. Einkaréttur - Höfundur hefur einkarétt til að gera eintök af verki sínu og til að birta það í upphaflegri mynd 
eða breyttri, í þýðingu og öðrum aðlögunum = fjárhagslegur réttur höfundar - framseljanlegur 

Fjárhagslegur hluti réttarins skiptist svo aftur í tvennt, og getur höfundur eftir atvikum og lögum framselt
öðrum hvorum réttinum, eða báðum. 

a. Réttur til frumnotkunar (útgáfu, birtingar) sem er frumeðli höfundaréttarins = útgáfu- eða 
frumnot/birting. Þó höfundur framselji ekki réttinum til frumnotkunar verksins, og haldi þannig 
frumnotum hjá sér, getur hann þó síðar meir framselt réttinum til endurnota verksins.

b. Réttur til endurnota verks, sem eru síðari afnot = endurbirting / endurnot / afnot (nýtingarréttur) / 
framleiðsla, sem er afleitt eðli réttarins. Endurnot sem þessi geta annars vegar verið í formi einkanota yfir 
ákveðið tímabil, eða hins vegar áframhaldandi afnota (nýtingarréttar/birtingarréttar).

2. Sæmdarréttur - Geta þarf nafns höfundar (jafnframt kallað nafngreiningarréttur) þar sem því verður við 
komið, og er óheimilt að breyta verki höfundar þannig að skert geti höfundaheiður hans eða höfundasérkenni 
= ófjárhagslegur réttur höfundar – óframseljanlegur

1. Almennt um höfundarétt



1. Almennt um höfundarétt
Nokkrar tegundir höfundaréttar

§ Sameiginlegur höfundaréttur, 7. gr.  þar sem framlag listamannanna verður ekki greint frá hvoru öðru. 
DÆMI: Spiritual Landscapes, eftir Maríu Kjartansdóttur (ljósmyndara) og Hörpu Einarsdóttur 
(myndlistarkonu) þar sem teiknað er ofan á ljósmynd. 

§Skiptur höfundaréttur, 7. gr.  þar sem framlag má greina frá hvoru öðru  - til dæmis ljósmyndir í bókverki. 
DÆMI: Árbækur Ferðafélags Íslands, ljósmyndari árið 2015: Daníel Bergmann, textahöfundar: ýmsir.

§ Aðlaganir, 5. gr. - frumverk notað við gerð nýs verks.  Mörkin á milli þess hvort frumverk sé innblástur við 
sköpun nýs verks eða hrein og bein eintakagerð eru óljós. Hér þarf einnig sérstaklega að gæta að 
sæmdarrétti. DÆMI: Ragnheiður Jónsdóttir myndlistarmaður, Hjálmar Bárðarson ljósmyndari, og Ármann 
Agnarsson grafískur hönnuður.

§ Almennur höfundaréttur – creative commons, fair use. Sjá reglur hér: http://creativecommons.is/. DÆMI:
sérmerktar myndir á google myndaleit, flickr, deviantart, Wikimedia, pixabay, pxhere ofl.

http://creativecommons.is/




2. Hverjir mega nota verk og hvernig?

Hvers vegna eru þessir hagsmunir verndaðir?
§ Þetta er eign – hugverk – afkomuréttur myndhöfunda

§ Að baki hugverkinu liggur ákveðið framlag og vinna og verðleiki – fjárhagsleg réttindi

§ Að baki hugverkinu liggur ákveðið sérkenni og sjálfstæði, og persónuleg tenging – ófjárhagsleg réttindi

§ Opinber vettvangur – um leið og verk er birt opinberlega getur annar en höfundur notið verksins. Það þýðir þó ekki að sá hinn 
sami geti notað eða hagnýtt verkið. Við opinbera birtingu kviknar á reglum höfundaréttar er varðar rétt listamanna. Því þarf eftir 
að verk er birt opinberlega sérstaklega að huga að reglum höfundaréttar.

§Fjárhagslegur ávinningur og verðmætasköpun - virðisaukning – einkanot – afnot (nýtingarréttur) – eiga aðrir að hagnast 
fjárhaglega á þinni sköpun?

§ Fylgiréttur – eiga aðrir að hagnast á því að verðgildi verks margfaldist við sölu og dreifingu þess, eða afurðar eða vöru sem er 
bundin við verkið?

§ Dreifing og sýnileiki – því meira sem verk dreifist því meiri viðurkenningu eða athygli öðlast það, en þeim mun meira þarf að 
vernda verkið.

§ Stjórnarskárvarin mannréttindi – Eignarétt, jafnræði og atvinnufrelsi þarf að vernda. 

§ Aukin meðvitund um hagræn áhrif, verðmætasköpun, virðisaukningu og hagnýtingu - Síðustu 10 ár hefur meðvitund, virðing
og skilningur á starfsemi skapandi geirans margfaldast sem og skilningur og þekking á þeim afleidda ávinningi, verðmætasköpun
og virðisaukning sem skapandi geirinn hefur á aðrar greinar.  Skýrslan frá 2011, aðgengileg hér, hafði hér mikið að segja: 
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/kortlagning_2011.pdf. Þar kemur þó skýrt
fram að kortlaning og hagtölur skapandi geirans eru oft ekki svart og hvítu og að “Með rannsókninni var leidd fram í dagsljósið 
áður ókönnuð stoð undir atvinnulíf þjóðar en um leið ítrekað að menning og listir hafa óáþreifanlegt gildi sem aldrei verður metið 
til fjár.“

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/kortlagning_2011.pdf


2. Hverjir mega nota verk og hvernig?

Mega aðrir þá ekki nota höfundavarin verk? 

Jú, en í flestum tilvikum þarf samþykki höfundar - Meginreglan er sú að afla þarf samþykki 

höfundar til að mega nota verk hans opinberlega, og eftir atvikum greiða sanngjarna þóknun fyrir. 

§ Hinn týpíski notandi verks er ég og þú. Við notum myndverk á heimasíðum okkar, á samfélagssíðum, við störf og í 

félagsskap vina okkar. Stórir notendur myndverka eru fjölmiðlar, auglýsendur, menntastofnanir, söfn, fræðslustofnanir og 

aðrar stofnanir, aðrir listamenn og höfundar, verkefnastjórar, sýningarstjórar, framkvæmdastjórar, útgefendur, netmiðlar, 

einstaklingar, bloggarar, osfrv.

§ Sérstaklega skal benda á að sá sem ber ábyrgð á útgáfu, miðli, dreifingu, notkun, sýningu, eintakagerð, birtingu eða 

hvers konar starfsemi sem felur í sér notkun verks, er sá sem ber ábyrgð gagnvart höfundi að höfundarétti sé fylgt. Það 

skiptir ekki máli í því samhengi hvort starfsmaður, undirverktaki, þriðji aðili sem selur þjónustu eða vöru til ábyrgðaraðila

eða jafnvel viðskiptavinur brjóti á höfundarétti persónulega – sá sem ber ábyrgð skal tryggja að reglum höfundaréttar sé 

fylgt og sætir viðurlögum ef svo er ekki gert, nema viðkomandi hafi firrt sig ábyrgð með skaðleysi, sem verður einungis 

gert með skriflegum samningi.



2. Hverjir mega nota verk og hvernig?

Hvaða reglum ber að fylgja við notkun?

Fjárhagslegur réttur: 
§ Alltaf skal ganga út frá því að afla þurfi samþykkis höfundar eða Myndstefs, nema annað komi skýrt 
fram. Þannig skal í vafatilvikum frá ráðleggingar frá Myndstefi áður en verk er notað. – Þannig verður notandi 
verks að hafa upp á höfundi þess eða hafa samband við Myndstef til að afla einkanota eða afnota.

§ Einnig skal ganga út frá því að greiða skuli þóknun fyrir afnotin, þá háð tilgangi notkunar, tíma, fjölda og 
birtingarmiðli. Gjaldskrá Myndstefs er aðgengileg á heimasíðunni okkar, og er gott að nota hana til viðmiðunar, 
en hún hefur verið staðfest af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

Ófjárhagslegur réttur: 

§ Einnig þarf að gæta að reglum sæmdarréttar og má því ekki breyta verki höfundar þannig að skert geti 
höfundarheiður eða sérkenni hans. Að auki þarf að geta nafns höfundar þar sem við á. 

nafn verks ártal©nafn höfundar/Myndstef ártal útgáfu



2. Hverjir mega nota verk og hvernig?

Má í einhverjum tilvikum nota verk án þess að afla samþykkis höfundar?

Já, í sérsökum undantekningartilvikum – Takmarkanir á höfundarétti er að finna í II. kafla 

höfundalaga sem auðveldar notkun listaverka í tilvikum einkanota, tilvikum er þjóna 

almannahagsmunum, við fréttaflutning, í heimildarskyni, í upplýsingarskyni og til nota innan ákveðins 

hóps eða stofnunar.

Þetta eru undantekningar á höfundarétti höfundar og ber að skýra þröngt.

Aðrar reglur um notkun hafa orðið til vegna venju/viðskiptahátta/eignaréttar/almenns 

höfundaréttar



2. Hverjir mega nota verk og hvernig?

Hvað gerist ef e-r notar verk í leyfisleysi eða/og jafnvel brýtur á 
sæmdarrétti?

Notanda ber að greiða þóknun og eftir atvikum skaðabætur fyrir ólögmæta noktun á 

verki eða ef brotið er á sæmdarrétti. Einnig ber notanda að hætta tafarlaust notkun og 

fjarlægja verkið af öllum dreifingarmiðlum sínum og annarra sem hafa dreift verkinu á 

ábyrgð notanda. 

Ákjósanlegt er að hafa samband við Myndstef til að fá ráðgjöf í þeim málum ef grunur er 

um brot á höfundarétti. Myndstef er heimilt að leggja allt að 100% álag á 

höfundaréttarþóknun vegna þessa.



2. Hverjir mega nota verk og hvernig?
Hvað þarf höfundur að gera til að standa vörð um hagsmuni sína? 

§ Höfundur skal  merkja verk sín, til að hægt sé að fylgja reglum höfundaréttar.

§ Höfundur þarf að gæta sérstaklega að því hvar hann birtir og kynnir verk sín. Sumir miðlar 

eru til þess fallnir að verk teljist birt þar undir almennum höfundarétti (creative commons) 

eða öðrum sérskilmálum. Við leggjum áherslu á að höfundar kynni sér sérstaklega alla 

sérskilmála og takmarkanir á birtingarmiðlum.

§ Teikningar og vinnuskjöl - Þá þarf að huga sérstaklega að teikningum hvers konar og öðrum 

vinnuskjölum. Slík gögn eru oft send rafrænt út um allt. Þetta þarf að athuga og passa upp á 

og jafnvel einungis afhenda gögnin í pdf. Gæti verið ráð að afhenda ekki gögn nema með 

afgreiðslugjaldi og tilgreina slíkt í sendingunni sjálfri, en vinnuskjöl sem þessi eru vernduð, 

sbr. áðurtilgreinda 3. mgr. 1. gr. höfl. 

§ Einnig skulu höfundar, í þeim tilvikum sem þeir vilja takmarka höfundarétt sinn, taka slíkt 

skilmerkilega fram, ella skal ganga út frá því að verkið sé höfundavarið.



3. Séreðli ljósmyndaverka 

Séreðli ljósmynda sem listaverk og notkun þeirra

§ Verk ljósmyndara verður að uppfylla skilyrði um frumleika og sérkenni til að 
teljast verndað höfundaverk skv. lögunum. 

§ Fumleikastigið er matskennt, og í vafatilvikum telst verk frekar ná undir lögin en 
ella. 

§ Ef verk telst ekki uppfylla skilyrði laganna, þá getur verkið þó hlotið svokallaða 
ljósmyndavernd í lögunum, sbr. 49. gr. höfundalaga, en slík vernd helst í 50 ár eftir 
að ljósmynd er tekin, og bannar eftirgerð þeirra eða notkun nema með heimild 
ljósmyndara. 

§ Sérstakar takmarkanir gilda oft um höfundarétt á ljósmyndun, sjá II. kafla 
höfundalaga, sem og önnur praktískt dæmi:



§ Tilvitnun, t.d. greinar og ritgerðir - 14. gr. höfundalaga: 
Heimil er tilvitnun í birt bókmenntaverk, þar á meðal 
leiksviðsverk, svo og birt kvikmyndaverk og tónverk, ef hún 
er gerð í sambandi við gagnrýni, vísindi, almenna kynningu 
eða í öðrum viðurkenndum tilgangi, enda sé hún gerð 
innan hæfilegra marka og rétt með efni farið.
Með sömu skilyrðum er heimilt að birta myndir og 
teikningar af birtum listaverkum og gögnum, sem getið er í 
3. mgr. 1. gr., [enda sé ekki um fjárhagslegan tilgang að 
ræða].1)

• Fjölmiðlar - 2. mgr. 15. gr.: Heimilt er að birta í blöðum, 
tímaritum, sjónvarpi og kvikmyndum myndir eða teikningar 
af birtum listaverkum í sambandi við frásögn af 
dægurviðburðum. Þetta nær þó ekki til verka, sem gerð eru 
í þeim tilgangi að birta þau með framangreindum hætti.

3. Séreðli ljósmyndaverka 



§ Myndir af listverkum utanhúss eða byggingum, 16. gr. höfundalaga:  Heimilt er að taka og birta myndir af 
byggingum, svo og listaverkum, sem staðsett hafa verið varanlega utanhúss á almannafæri. Nú er bygging, 
sem nýtur verndar eftir reglum um byggingarlist, eða slíkt listaverk, sem áður greinir, aðalatriði myndar, 
sem hagnýtt er til markaðssölu, og á höfundur þá rétt til þóknunar, nema um blaðamyndir eða 
sjónvarpsmyndir sé að ræða. DÆMI 1: Jes Einar og sjúkrahúsið á Ísafirði í kvikmyndinni Ég man þig. 
DÆMI 2: Sólfarið Jón Gunnar Árnason og ljósmyndari Ragnar Th. DÆMI 3: Listaverk Vit eftir Finn Arnar
Arnarsson

§ Ljósmyndir eða vídjóverk af öðru listaverki, til dæmis af leikhúsuppfærslu - Hér þarf að skoða hvernig fari 
með notkun á milli höfundanna, en einnig viðskiptavina. Er ljósmyndari ráðinn af til dæmis leikhópinum 
eða af leikhúsinu sjálfu? Hver á réttinn? – oftast er það stofnunin sem á réttinn, en þó ekki sjálfgefið.

3. Séreðli ljósmyndaverka 



- Endurnotkun ljósmynda í prent, útgáfu, net eða á aðra miðla. Myndstef veitir leyfi til flestra endurnota 
ljósmynda og innheimtir höfundaréttarþóknun vegna þessa. Á heimasíðu Myndstefs er gjaldskrá sem 
tekur á slíkum notum. Gjaldskráin getur nýst sem viðmiðunargjaldskrá. Ljósmyndarar geta sjálfir veitt 
þetta leyfi, en mikilvægt er að gerðir séu skriflegir samningar við útgáfu.

- Ljósmyndun í sérstökum þætti/dálki/grein Til dæmis ljósmyndun í tískuþætti. Hér þarf að gæta 
sérstaklega að réttindum ljósahönnuðar, leikstjóra, stíllista og fleira, auk réttinda útgefanda, sbr. Mál 
Hæstaréttar: Björn Blöndal vs. Hrafn Gunnlaugsson

- Ljósmyndun af fólki, hvort sem þjóðþekktu eða ekki Hér þarf að skoða í hvaða tilgangi ljósmyndun fer 
fram og hver verða notin. Til dæmis þegar ljósmyndari Alþingis ljósmyndar starfsmenn, mega fjölmiðlar 
eða aðrir nota þær ljósmyndir í sínum fréttaflutningi?

- Málað eða teiknað verk eftir ljósmynd. Þegar nýtt verk er málað eða teiknað eftir ljósmynd, er um 
aðlögun að ræða og þarf þá leyfi frumhöfundar, og eftir atvikum greiða þóknun fyrir aðlögunina.

3. Séreðli ljósmyndaverka 



Internetið, samskiptamiðlar og efnisveitur

• Facebook - Facebook not einstaklinga á myndverkum fellur undir eintakagerð til einkanota, sbr. 11. gr. 
höfl og er því undanþága á höfundarétti. Hins vegar skiptir hér tilgangur nota máli umfram 11. gr., enda 
11. gr. undanþága og ber að skýra þröngt. Ef fyrirtæki er til dæmis notandi á facebook, eða er með 
svokallaða síðu, gildir meginregla höfundaréttar um einkarétt höfundar og þarf fyrirtækið þá að öðrum 
skilyrðum uppfylltum leyfi fyrir notkun og eftir atvikum greiða þóknun fyrir notin.

• Heimasíður einstaklinga - Hér gildir í raun það sama og að ofan – ef heimasíðan ber þess brag að vera 
viðskiptalegs eðlis, fellur notkun utan 11. gr. um eintakagerð til einkanota og meginreglan um 
höfundarétt gildir. Hér skiptir líka máli að þó einstaklingur/bloggari birti höfundaverk sín á öðru vefsvæði 
en sínu eigin, þýðir það ekki að notkun sé heimil öðrum.

• Flickr og aðrir myndabankar – Það þarf að huga sérstaklega að því hver ber ábyrgð ef rétturinn er 
véfengdur. Huga þarf að skilmálum um að birtingaraðili, sem sagt myndabanki, ábyrgist að hann fari með 
réttar heimildir og sé heimil sala myndverkanna.  Eins þarf að huga sérstaklega að greiðsluleiðum. Að 
auki þarf að huga að því hvað gerist ef réttindi færast til eða ef myndabanka er lokað (verður gjaldþrota). 
Að lokum þarf að merkja verk sín vel á myndabankanum og hvers lags not séu heimil og hvaða greiðsla 
skuli koma fyrir hver not.

3. Séreðli ljósmyndaverka 



Ljósmyndasamkeppnir

• Ljósmyndasamkeppni Hér þarf að skoða skilmála sérstaklega vel. Venjulega eru vinningar í boði fyrir þá 
tillögu/ljósmynd sem er valin, gegn notkun á vinningsverkinu. Þá verður að athuga vel hver þau not séu, 
og einnig að einungis vinningstillagan sé notuð, ekki aðrar innsendar tillögur, sbr. mál Hæstaréttar: 
Kjartan Pétur Sigurðsson gegn íslenska ríkinu ofl. Að lokum þarf að huga að því hvernig tillögur eru
sendar inn, láta skilmerkilegan texta fylgja með innsendingu og hvernig not séu heimil, og merkja vel 
tillögurnar, og jafnvel innheimta umsýslugjald. 

• Ljósmyndun á viðburðum Sbr. Til dæmis color run, Airwaves osfrv. Sama og að ofan. 
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Ljósmyndun í atvinnulífinu

• Ljósmyndun fyrir vinnuveitenda, td innan fyrirtækis eða stofnunar – Hér skiptir máli hvernig 
ráðningarsamningi er háttað. Eðlilegt er að ekki sé greint sérstaklega milli vinnuframlags eða 
höfundaréttar og aðfanga við framlagið, heldur er höfundur á eingreiðslulaunum (jafnvel 
mánaðarlega) innan fyrirtækisins. Stundum fær fyrirtækið framselt öllum fjárhagslegum rétti 
hönnuðar (fer þó eftir því hver skaffar búnaði osfrv), en slíkt skal ávallt vera skýrt í 
ráðningarsamningi. Stundum er fjárhagslegur réttur ntoanda takmarkaður þannig að einungis er 
heimilt að nýta ljósmyndirnar af atvinnurekanda einum og oftast einungis í ákveðið verkefni. ATH! 
– ekki er þó sæmdarrétti hönnuðar framselt, nema samið hafi verið sérstaklega um 
nafngreiningarréttinn.

• Hönnun sjálfstætt starfandi hönnuða – Hér skiptir einnig máli hvernig samningum við kúnnan er 
háttað – í þessu tilviki verktakasamningum. Hér skiptir miklu máli að gera greinarmun á 
vinnuframlagi höfundar og svo greiðslu fyrir höfundaréttinn (notkunina). Það fer þá eftir 
tímalengd, miðlun og eðli réttarins (afnotaréttur/einkaréttur) hver greiðslan fyrir réttinn yrði. Ef 
notkun heldur svo áfram eftir tíma eða umfram upphaflega miðlun, þarf að semja aftur um 
réttinn. Það er ljósmyndari sem ber yfirleitt ábyrgð á að heimildir séu tæmdar gagnvart 3. aðila 
sem gæti átt höfundarétt í verkinu.

Í báðum þessum tilvikum gæti verið gott að tiltaka nokkur atriði í samningnum (næsta glæra):
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• ATRIÐI sem skipta máli við samningsgerð:

§ Einkaréttur eða afnotaréttur – Ef notandi öðlast einungis afnotarétt af verki (sem á sér sjaldan stað í hönnun, er meira algengt 
þegar nota á ljósmynd eða myndlist), þá er eðlilegra að þóknun vegna notanna sér lægri en við einkarétt.

§ Miðlun - Hvers konar not? – á internetið? Á strætóskýli? Á strætó? Í prent? Í hreyfimynd?

§Framsal – er framsal heimilt? Ef svo er, hvað gerist við framsal réttindanna? Hvað gerist ef notandi ákveður að breyta verki eða fá 
annan listamann til að byggja á eldra verki. Meginreglan er sú að framsal sé óheimilt nema með samþykki samningsaðila, en á 
þessu geta verið undantekningar, td að heimilt sé að byggja á höfundaverki osfrv. Þetta þarf að tilgreina sérstaklega. 

§ Tímabil – hér er mjög gott að tímatakmarka notin, eða amk ekki gera þau ótímabundin. Sjálfstætt starfandi höfundar geta td 
miðað við 3 ár, fyrirtæki 5-10 ár.

§ Svæði – worldwide? Eingöngu Ísland? Eingöngu Evrópa eða USA?

§ Þóknun – hér er afar mikilvægt að gera greinarmun á vinnuframlagi og svo þóknun fyrir notkun. Ef um sjálfstætt starfandi höfund 
ræðir þarf að gera skýran greinarmun og sérstaka reikninga fyrir hvort um sig, ef um fyrirtæki ræðir er eðlilegra að gera einn 
heildarverðpakka, en þar inni sé e-s konar sundurliðun eða tiltekið sérstaklega að greiðsla dekki einnig höfundarétt til tímabils og 
miðlunar sem um ræði í samningnum. Einnig er mikilvægt að taka fram að öll umfram notkun sé háð frekari greiðslu, og nefna þá
fjárhæð og framkvæmd sérstaklega.

§ Nafngreiningarréttur - Hvernig skal nafngreina verkið? Og Hvenær? 

• ATH! Öll umframnotkun en það sem samið er um í samningi ætti að hafa tilefni til nýs samkomulags og 
greiðslna. Þess vegna gæti verið gott að hafa greinargóða sundurliðun við hvern lið, til að hægt sé svo að meta 
síðar meir hvað greiða ætti fyrir  frekari notkun.
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5. Ný skattalög 

• Þann 1. janúar 2020 tók gildi nýtt ákvæði í skattalögum um skattlagningu 
höfundaréttartekna. 

• Með nýjum lögum skulu höfundaréttartekjur – greiðslur til höfunda og 
annarra rétthafa – eftir að verk hefur verið gert opinbert, teljast til 
fjármagnstekna án nokkurs frádráttar. Um er að ræða tekjur sem skapast 
vegna afnota en ekki tekjur af sölu eintaka eða öðru því líku.

• Með lögunum lækkar því skatthlutfallið úr 36% niður í 22%.

• Það er mikilvægt að höfundar og listamenn viti af þessum breytingum, og 
jafnvel hafi á höndum e-a lágmarksþekkingu um hvernig eigi að gefa út 
reikninga, fylla út staðgreiðslu, sem og skila skattskýrslu, til að koma í veg 
fyrir að tekjur þeirra verði ennþá skattlagðar sem tekjuskattur.

• Kynning fyrir alla félagsmenn Myndstefs verður haldin í SÍM húsinu, 24. mars 
n.k. kl. 17.00. 



6. Hvað er Myndstef og hvers vegna?

§ Myndstef eru lögformlega viðurkennd samtök sem annast hagsmunagæslu 

fyrir myndhöfunda. Í því felst að myndstef beitir sér sérstaklega fyrir því að öllum 

ofangreindum reglum höfundaréttar sé fylgt, að hugverkum  og höfundum þeirra sé sýnd 

virðing, að höfundar fái sanngjarna þóknun fyrir afnot verka sinna en einnig að notkun, 

birting, dreifing og kynning verði auðvelduð og skilmerkt fyrir notendur.

§ Myndstef starfar sem hagsmunarsamtök fyrir höfunda til að standa vörð um 

þennan mikilvæga afkomurétt þeirra, en Myndstef leggur einnig mikla áherslu á flæði 

sköpunar, þekkingu og kunnáttu og vinnur að því að notkun, dreifing og birting verka verði 

auðvelduð fyrir notendum – á þann hátt að kröfum þess upplýsingasamfélags sem við lifum í 

sé fullnægt. 



6. Hvað er Myndstef og hvers vegna?
Hvaða þjónustu veitir Myndstef bæði til listamanna og notenda?

§ Notendur: Hægt er að leita til Myndstefs beint til að fá upplýsingar hvort nota megi verk og 

hvort afla eigi samþykkis eða greiða þóknun. Þá getur notandi annað hvort  samið sérstaklega 

við Myndstef varðandi notkunina eða greitt skv. gjaldskrá, staðfestri af 

Menntamálaráðuneytinu. Einnig býður Myndstef upp á ókeypis lögfræðiaðstoð til handa 

notendum myndverka og aðstoðar við öflun nýtingarheimilda eða annarra leyfa.

§ Myndhöfundar: Aðilar að Myndstefi geta fengið Myndstef til að annast umsýslu réttinda 

sinna, veita leyfi og innheimta höfundaréttargreiðslur frá notendum. Einnig býður Myndstef 

upp á ókeypis lögfræðiaðstoð til handa myndhöfundum og veitir ráðgjöf varðandi brot á 

höfundarétti, fylgirétti og sæmdarétti eða ólögmæta notkun. Þá  aðstoðar Myndstef við gerð 

verksamninga, framleiðslu og annarra samninga eða mála sem fjalla um höfundarétt 

myndhöfunda.



Myndhöfundar – 7 atriði sem þarf að hafa í huga

1. Virða höfundarétt annarra  listamanna

2. Merkja verk sín vandlega

3. Kynna og birta verk sín vel og á eigin forsendum

4. Auðvelda notkun með því að skýra vel frá við hvaða skilyrði megi nota 

verk og hvenær ekki

5. Fylgjast með notkun á verkum sínum

6. Fylgja eftir brotum

7. Tilkynna ólögmæta notkun eða önnur brot á höfundarétti til Myndstefs



Notendur – 7 atriði sem þarf að hafa í huga

1. Virða höfundarétt myndhöfunda

2. Gera ráð fyrir því að einhver höfundur eigi hugverkið

3. Finna þann höfund!

4. Afla samþykkis fyrir notkun annarra manna verka

5. Greiða fyrir afnotin

6. Gæta þessa að hvorki breyta né afbaka verk höfundar

7. Geta nafns höfundar



Kærar þakkir!
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