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Med stöd av 5 § förordningen (2016:978) om tillsyn över 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt föreskrivs följande, 

den 3 november 2020 

PRVFS 2020:2 
T:1
Utkom från tryckeriet 
2020-12-11 

1 § Enligt 12 kap. 5 § lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska kollektiva 
förvaltningsorganisationer, samt sådana organisationer som inte är kollektiva 
förvaltningsorganisation, men som ingår avtal som anges i 42 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt 
till litterära och konstnärliga verk, eller kräver in ersättning enligt 26 m, 26 p eller 45 b § eller 47 § 
tredje stycket samma lag, anmäla sig för registrering hos Patent- och registreringsverket. 

2 § Anmälan om registrering i enlighet med 1 § ska innehålla följande information: 

• Namn på organisationen 
• Associationsform 
• Organisationsnummer 
• Namn på kontaktperson samt kontaktuppgifter 
• Senast upprättad årsredovisning 

Anmälan för registrering ska vara Patent- och registreringsverket tillhanda senast 30 dagar efter det 
organisationen börjar bedriva verksamhet vilken faller under Patent- och registreringsverkets tillsyn 
över kollektiva förvaltningsorganisationer eller över organisationer som ingår avtal som anges i 42 
a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, eller kräver in ersättning 
enligt 26 m, 26 p eller 45 b § eller 47 § tredje stycket samma lag. 

3 § Enligt 12 kap. 2 § lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt får regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att kollektiva 
förvaltningsorganisationer ska lämna vissa uppgifter som behövs för tillsynen till Patent- och 
registreringsverket. Enligt 12 kap. 1 § 2 st. samma lag ska det som sägs i kap. 12 i tillämpliga delar 
gälla också för sådana organisationer som inte är kollektiva förvaltningsorganisationer, men som 
ingår avtal som anges i 42 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 
eller kräver in ersättning enligt 26 m, 26 p eller 45 b § eller 47 § tredje stycket samma lag och för 
sådana medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer som företräder rättighetshavare. 

4 § Kollektiva förvaltningsorganisationer samt sådana organisationer som inte är kollektiva 
förvaltningsorganisationer, men som ingår avtal som anges i 42 a § lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, eller kräver in ersättning enligt 26 m, 26 p eller 45 b 
§ eller 47 § tredje stycket samma lag och sådana medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer
som företräder rättighetshavare, ska en gång per räkenskapsår, innan utgången av maj månad eller, 
senast, 14 dagar efter det stämmoprotokoll upprättats, inkomma till Patent- och registreringsverket 
med: 

• Årsredovisning avseende föregående räkenskapsår 
• Kallelse, dagordning samt protokoll för ordinarie årsstämma 

I det fall en organisation har ett annat intervall än årligt för hållande av stämma, så ska kallelse, 
dagordning samt protokoll för ordinarie stämma inkomma till Patent- och registreringsverket senast 
14 dagar efter det stämmoprotokoll upprättats det år stämma hållits. I det fall en organisation, eller 
en sådan medlem som avses i § 3, håller extrastämma, så ska kallelse, dagordning samt protokoll 
inkomma till Patent- och registreringsverket senast 14 dagar efter det stämmoprotokoll upprättats. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021. 
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