
Reykjavík, 24. október 2014

Til nefndarmanna í efnahags- og viðskiptanefnd skv. beiðni eftir áheyrnarfund nefndarinnar með formönnum 
Rithöfundasambands Íslands og Félags íslenskra bókaútgefenda.

Helstu styrkir ríkisins til rithöfunda og bókaútgefenda:

M iðstöð íslenskra  bókmennta K r. F jöldi v erka Meðaltal pr. verk
Útgáfustyrkir til bókaútgefenda úthlutun 2014 15.000.000 31 483.871
Þ ýðingastyrkir - ís le n ska r þýðingar 2014 6.000.000 19 315.789
Nýræ ktarstyrkir 2014 til höfunda 1.000.000 4 250.000
Þýðingastyrkir - erlendar þýðingar á ís lens kur verkum  2013 18.000.000 67 268.657
Kynningaþýðingar vegna sölu  á íslenskum  verkum erlendis 2013 842.000 30 28.067
Ferðastyrkir rithöfunda 2013 2.500.000 34 73.529
S am tals: 43.342.000 185

Þróunarsjóður nám sgagna 2014
Úthlutun til bókaútgefenda 1.950.000 2 975.000
Úthlutað til einstaklinga /  annarra en starfandi útgefenda 46.050.000 36 1.279.167
S am tals: 48.000.000 38

Lau nasjó ð u r listamanna 2014 K r.
555 m ánuðir (kr. 310.913) til 70 einstaklinga 172.556.715 70 2.465.096
S am tals: 172.556.715

B ó k asafn ssjó ð u r 2014
22 milljónir til höfunda íslenskra verka vegna útláns á bókasöfnum 22.000.000 1.232.493 17,85
S am tals: 22.000.000

Sam tals helstu styrkir tíl rithöfunda og bókaútgefenda 286.000.000
Þar af beinir styrkir til starfandi útgefenda um 14% 40.000.000

Dæ m i úr bransanum
Útgáfa á ská ldverk i eftir nýjan íslenskan höfund í kilju

0% v sk 12% v sk
Verð á kiljunni út úr búð 3.290 3.685
Hlutur ríkisins 395
Hlutur sm á sa la n s  (37% ) 1.217 1.217
S a m ta ls  heildsöluverð: 2.073 2.073
Höfundalaun 18% af heildsöluverði 373 373
Hlutur útgefanda fyrir ritstjórn, uppsetningu, prentun, 
m arkaðssetn ingu, dreifingu og fjárm ögnun: 1.700 1.700

E f vel gen gur se lja s t  1000 eintök. 0% v sk 12% v sk
Hlutur R ík issjóðs - 395.000
Hlutur s m ásala 1.217.000 1.217.000
Hlutur höfundar 373.000 373.000
Hlutur útgefanda 1.700.000 1.700.000

E f bókin s læ r í gegn og s e ls t  í 2500 eintökum 0% v sk 12% v sk
Hlutur R ík issjóðs - 987.500
Hlutur s m ásala 3.042.500 3.042.500
Hlutur höfundar 932.500 932.500
Hlutur útgefanda 4.250.000 4.250.000

Af þ essu  má sjá að þrátt fyrir hæ stu höfundaprósentu í heimi þá fá höfundar lítið í sinn hlut.

Af þ essu  má einnig sjá að v e rð i 12% virð istaukaskattur lagður á bæ kur mun ríkið fá meira í 
sinn hlut en höfundar.

Þarna er þó tekið dæmi um ágæ ta sölu . S kv. erlendum  upplýsingum  er tap á 80% allra útgáfu  
sem  útgefendur greiða með hagnaði sínum  að þeim 20% sem  titla sem  v e l ganga.



Nokkur atriði um stöðu bókmennta á Íslandi fyrir hækkun bókaskatts:

Staða útgáfunnar:

Nú á haustdögum 2014 berjast litlu útgáfurnar í bökkum. Nokkrar útgáfur stefna í gjaldþrot enda 19% 
samdráttur í bóksölu frá árinu 2008 staðreynd samkvæmt tölum Hagstofunnar. Bókin berst á stórum vígvelli 
afþreyinganna þar sem nýjungar bætast stöðugt við. Um leið hefur hún það hlutverk að gera manneskjur 
sem allra hæfastar til að lesa samfélagið og þroska færni. Bókin þjónar lykilhlutverki í skólakerfi þjóðar og 
miðlar menningu og tungu. Fimm lönd í Evrópu hafa gripið til þess að vernda menningu sína og tungu og 
efla læsi með því að afnema bókaskatt. Þau eru Noregur, Færeyjar, Bretland, Írland og Grænland. Noregur 
með yfir fimm milljónir íbúa.

Staða einstakra bókmenntagreina: Barnabókmenntir hafa undanfarin ár átt mjög undir högg að sækja. 
Íslenskar myndskreyttar barnabækur fyrir yngstu lesendurna koma ekki lengur út eins og áður. Slík útgáfa 
er of kostnaðarsöm og myndhöfundar og rithöfundar þurfa að deila rentunum sem verða þá afar 
lítilfjörlegar. Því eru það fyrst og fremst höfundar sem eru jafnvígir á ritlist og myndlist sem ennþá sinna 
þessari bókmenntagrein, en þeir eru sárafáir. Lítil endurnýjun er meðal barnabókahöfunda almennt og þeir 
sem spreyta sig á barnabókinni staldra oftar en ekki stutt við, enda lítið að hafa upp úr krafsinu.

Staða tungumáls: Um leið og bókin berst við vaxandi afþreyingarmöguleika og íslenska barnabókin er í 
lífshættu standa samtök og einstaklingar fyrir þjóðarátaksverkefnum í lestri. Örtungan íslenska lifir aðeins af 
í gegnum prentað mál og kennarar og kunnugir segja tungumálinu hraki ört í meðförum yngri kynslóða. 
Viðkvæmt tungumál á svo smáu málsvæði þarf ekki langan tíma til að líða undir lok. Félagar í 
Rithöfundasambandi Íslands telja það hlutverk sitt að starfa á öllum sviðum til að viðhalda íslensku og efla 
hana og miðla sem mest og víðast með sögum og ljóðum þjóðar.

Staða höfunda:
Launasjóður rithöfunda getur aðeins greitt hluta af höfundum laun á verktíma og í flestum tilfellum aðeins 
fyrir brot af þeim verkum sem eru í vinnslu. Höfundar reiða sig einnig á tekjur af bóksölu og fá að meðaltali 
23 prósent af hverri seldri bók, en aðeins 18 prósent af hverri seldri kilju. Þá ótalinn Bókasafnssjóður, en 
hann hefur á einu ári dregist saman um meira en helming, úr rúmlega 46 milljónum króna í um 22 milljónir. Í 
tíð Björns Bjarnasonar mælti nefnd á vegum hans með því að stefnt yrði að því að koma þessum sjóði í 90 
milljónir króna svo hann stæðist samanburð. Það væru tæpar 200 milljónir að raungildi dag^ins í dag. 
Eitthvað þokaðist og sjóðurinn fór í 46 milljónir króna í tíð fyrrverandi menntamálaráðherra. Í ár  ̂fær hver 
höfundur greiddar 17,85 kr. á hvert lánað eintak, en í fyrra fékk sami höfundur 37 kr. á eintak. Útlánatekjur 
höfunda hafa því minnkað um helming. Barnabókahöfundar hafa notið sannmælis á þessum vettvangi og 
verið útlánaháir. Þó er það nú svo að fimmti útlánahæsti höfundurinn yfir landið fékk innan við 300 þúsund 
krónur greiddar á vordögum fyrir ársafnot landsmanna af verkum sínum og höfundur með 6000 útlán yfir 
árið fær ríflega 100 þúsund krónur fyrir afnotin. Engin viðmið eru í gildi varðandi greiðslur úr sjóðnum. Tölur 
hvers áre virðast háðar geðþóttaákvörðunum ráðherra hverju sinni. Þessu þarf nauðsynlega að breyta.
Krafa RSÍ er að málefni sjóðsins verði sett í faglegan farveg og stefnt að lagabreytingu til að tryggja 
höfundum stöðugar greiðslur fyrir afnot af verkum sínum á bókasöfnum landsins.

Hækkun virðisaukaskatts á bækur er náðarhögg frá stjórnvöldum á menningargrein sem starfar við mjög 
erfiðar aðstæður og þarf á stuðningi að halda en ekki auknum álögum sem sliga. Gangi stjórnvöld þessa 
leið er það árás á tungu og menningu sem mun skilja eftir varanleg samfélagsleg ummerki og marka djúp 
spor inn í framtíðina.


