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Høring: Videreføring av merverdiavgiftsfritaket for publikasjoner 

 

1. Innledning 

 

Vi viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 19. desember.2018, hvor Skattedirektoratet på vegne 

av Finansdepartementet har kommet med forslag til hvordan fritaket for "det trykte ord" skal 

gjennomføres for elektroniske publikasjoner. 

 

Finansdepartementet har foreslått at merverdiavgiften har nullsats for elektroniske publikasjoner, 

dvs. et fritak for elektroniske utgaver av tidsskrift, samt et fritak for elektroniske bøker som i størst 

mulig grad skal samsvare med fritaket for trykte bøker 

 

 

2. Sakens bakgrunn 

 

Sakens bakgrunn er hva Finansdepartementet ga uttrykk for 10. januar 1969 i Ot.Prp.nr. 17. (1969-

1970) side 46: "Begrunnelsen for det nåværende avgiftsfritak for aviser, bøker og tidsskrifter er at 

det i et lite språksamfunn som det norske er sterke grunner for at det trykte ord skal være fritatt for 

den omkostningsbelastning som en avgift vil bety for den trykte publikasjon." I likhet med andre 

land så Norge den gang den kulturelle verdien i å unngå å legge forbruksbeskatning på å lese 

aviser, tidsskrifter og bøker. Det er viktig å ha klart for seg at det her er forbruket av aviser, 

tidsskrifter og bøker som er fritatt for forbruksskatten MVA, og at det dermed er lese-kulturen man 

har ment å ta vare på. Av merverdiavgiftsloven § 6-4 første ledd annet punktum følger det at 

bokfritaket gjelder tilsvarende for parallellutgaver av bøker utgitt som lydbøker. Direktoratets Av 

5/95 av 6. april 1995 anga definisjonen av lydbok og parallellutgaver. Avgiftsfritaket for lydbøker 

er deretter utvidet til å omfatte dramatiseringer såfremt det foreligger en ordinær avgiftsfri bok 

som dramatiseringen er basert på (Av 3/96 av18. mars 1996). Den 1. mars 2016 ble avgiftsfritaket 

for aviser utvidet til "elektroniske nyhetstjenester", for å omfatte de digitale nyhetsmedia og 

elektroniske avisutgavene, definert som tjenester med bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff, 

rettet mot allmennheten, med ansvarlig redaktør og oftere enn ukentlig publikasjon.     

 

Nå er elektroniske tidsskrifter og bøker kommet for tur. Vi ser det som svært viktig at 

beskatningsfritaket for "det skrevne ord" opprettholdes for så vel elektroniske som trykte 

publikasjoner. 
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3. Merknader 
 

Forslaget på høring er i hovedsak at fritaket fra forbruksskatt for bøker og tidsskrifter tilpasses 

overgang fra fysiske trykksaker til elektroniske publikasjoner, slik det er blitt gjennomført for 

aviser. 

 

Vi gir vår tilslutning til å tidstilpasse at forbruk av tidsskrifter og bøker ikke skal forbruks-

beskattes, gjennom merverdiavgift nullsats for elektroniske publikasjoner, i likhet med 

forbruksskattfritaket for trykte bøker og tidsskrifter.  

 

Finansdepartementet, ved Skattedirektoratet, har langt på vei funnet gode løsninger på 

avgrensningsproblemene. Som det fremgår har vi innspill til avgrensningene. 

Bakgrunnsteppet er at dette har vært et område hvor avgrensningen i mange år bød på store 

utfordringer. Det ble i 1969 oppnevnt et særskilt "Det rådgivende utvalg for trykt skrift" som frem 

til 2003 bisto departementet med forskrifter og konkrete avklaringer. "Donald Duck-utvalget" som 

dette ble kalt, vurderte tvilstilfellene og utga trykt skrift uttalelser som inngår i det rettskildebildet, 

som bokstavelig talt skal overføres til en digital plattform, hvorved fritaket kan gjelde likt for 

fysisk og for digital publikasjon. 

 

3.1 Særskilte merknader til avgrensning av fritaket for elektroniske tidsskrift 

 

Forslaget til fritak for elektroniske tidsskrift er tatt inn i en ny mval § 6-4, som angir fritak for 

"omsetning av elektroniske utgaver av tidsskrift som er fritatt for merverdiavgift etter § 6-3". I 

tilhørende forskrift § 6-41 har direktoratet angitt tidsskriftkriteriene, at utgaven "a) kommer ut 

periodisk med minst to nummer i året etter en fast utgivelsesplan, b) er nummerert og er ledd i en 

ikke tidsbegrenset rekke, og c) omsettes under samme varemerke, med samme utgiver, ansvarlige 

redaktør og utgivelsesplan som et tidsskrift fritatt etter merverdiavgiftsloven § 6-3."  Her har 

direktoratet lykkes med å klargjøre at den elektroniske utgaven ikke behøver å være identisk så 

lenge det er samme tidsskrift, som "omsettes under samme varemerke"" med samme" 

"utgivelsesplan". På denne måten oppnås formålet, fritak for elektronisk tidsskrift, med et 

minimum av avgrensnings-problematikk.  

 

Definisjonen av "elektroniske utgaver" av tidsskrift er angitt i forskriften som "dokumentfiler med 

tekst og stillbilder". Direktoratet har særskilt bedt om høringsinstansenes syn på om de angitte 

vilkår "vil vanskeleggjere bruk av enkelte aktuelle eller framtidige plattformer og 

distribusjonsteknologi."  Vi antar at begrensningen "dokumentfiler" kan tilpasses nye format. Det 

er imidlertid nødvendig å presisere innholdet "tekst og stillbilder", ettersom tidsskrift som 

inneholder "noko lyd og film" faller utenfor fritaket".   

 

3.2 Særskilte merknader til avgrensningen av fritaket for elektroniske bøker 

Forslaget til fritak for elektroniske bøker er tatt inn i en ny merverdiavgiftsloven § 6-6 første ledd, 

som angir fritak for omsetning av "elektroniske bøker". Fritaket omfatter ifølge tredje led tjenester 

som gjelder fremstilling av elektroniske bøker er fritatt for merverdiavgift dersom oppdragsgiveren 

skal publisere den elektroniske boken gratis eller oppdragsgiverens videresalg er av så lite omfang 

at oppdragsgiveren ikke blir registreringspliktig. Definisjonen av elektroniske bøker er angitt i 

forskriften som "dokumentfiler med tekst og stillbilder som ikke er elektroniske nyhetstjenester 

eller elektronisk utgave av tidsskrift". Vi kan ikke se at det er formålstjenlig å definere 

elektroniske bøker som det som ikke er elektroniske nyhetstjenester eller elektronisk utgave av 

tidsskrift. Formålet er at fritaket i størst mulig grad samsvare med fritaket for trykte bøker. Vi 
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antar at lovtekstens angivelse at fritaket gjelder "elektroniske bøker", som med gjeldende fritak for 

trykte bøker, tilsier at utgiver må forvisse seg om at publikasjonen er en bok i lovens forstand. 

 

3.3. Generelle merknader 

 

Denne lovrefomen, hvor elektroniske publikasjoner gis det fritaket fra forbruksskatt for bøker og 

tidsskrifter som er gitt "for at det trykte ord skal være fritatt for den omkostningsbelastning som en 

avgift vil bety", bør være i samsvar med intensjonen. 

 

Ettersom fritaket er avgrenset til henholdsvis den elektroniske utgaven av et tidsskrift og "den 

elektroniske boka", kan vi ikke se at det eksisterer noen rasjonell grunn til fritaket likevel ikke skal 

gjelde ved blandede leveranser. Det er unødvendig lagt opp til i lovbestemmelsens andre ledd i 

både § 6-2 for elektroniske nyhetstjenester, § 6-4 for elektroniske tidsskrift, og § 6-6 for 

elektroniske bøker, vide generelle unntak fra fritaket "dersom den elektroniske boka omsettes 

sammen med elektroniske varer og tjenester som ikke er fritatt for merverdiavgift" mv. 

 

Det er ingen grunn til ikke å ha fritak for elektroniske aviser, bøker og tidsskrifter også når 

omsetningen skjer sammen med avgiftspliktige ytelser. Det er liten fare for at prisen på den 

elektroniske nyhetstjenesten, boken eller tidsskriftet blir satt høyere i en slik sammenheng, og 

dessuten vil regler som at "dersom abonnementet omfatter eit enkelt element som ikkje er friteke, 

skal heile abonnementet faktureres med meirverdiavgift" være i strid med det formålet som det 

aktuelle lovforslaget søker å ivareta. En slik begrensning og avgrensing er meningsløs, hensiktsløs, 

og fremstår som konfliktskapende. Forøvrig vil forslaget om å ha skatt på elektroniske aviser og 

publikasjoner i leveranser med kanalpakker etc., reise spørsmål om hvorvidt det er riktig at NRK-

lisens er merverdiavgiftspliktige tjenester, hvilket er omstridt for DR-lisensen i vårt naboland. Vi 

foreslår at det aktuelle beskatningsfritaket for elektroniske nyhetstjenester og publikasjoner ikke 

undergis uforutsigbare begrensninger og avgrensingsproblemer ved blandede leveranser, men at 

det dette viktige beskatningsfritaket gjennomføres som forutsatt, også når nyhetstjenestene og 

publikasjonene leveres sammen med andre varer og tjenester. 

 

Selv om fritaket for elektroniske nyhetstjenester gjelder i alle ledd og dette er mest praktisk og 

formålstjenlig også ved fritaket for elektroniske publikasjoner, er likevel fritakene for elektroniske 

bøker og tidsskrift foreslått begrenset til kun å gjelde i siste ledd. Dette skyldes at fritaket for de 

fysiske trykksakene kun gjelder omsetningen i siste ledd ut fra en gammeldags tankegang, og at 

man tradisjonelt har holdt på at merverdiavgift skal beregnes i alle ledd for å sikre at 

merverdiavgift er beregnet når det kommer til det stadium hvor kjøper viser seg å være forbruker. I 

tilfeller som her, hvor det nettopp ikke skal beregnes merverdiavgift i siste ledd, vil det med 

merverdiavgiftsberegning kun være unødvendig likviditetsbelastende og fradragsføring vil skape 

større risiko for merverdiavgiftsunndragelser, "carousel fraud" etc. Det er ikke noe poeng i at 

merverdiavgift må beregnes frem til et avgiftsfritatt forbruk. Det er derimot all grunn til at fritaket 

for de aktuelle elektroniske publikasjoner gjøres gjeldende i alle ledd. Å opprettholde et lite 

formålstjenlig formalistisk krav om merverdiavgiftsberegning frem til sluttforbruket som uansett 

er avgiftsfritatt, synes å kunne gi grunnlag for avgrensningsproblemer, rettstvister og svindel. 26. 

mars 2010 ble det for klimakvoter hasteinnført snudd avregning med hjemmel i mval § 11-1(2), og 

med virkning fra 1. Januar 2014 ble oppkrevingsmetoden ved innenlands omsetning av gull endret 

slik at plikten til å beregne og betale merverdiavgift er flyttet over på kjøper etter mval § 11-1(4). 

Det samme kan vise seg aktuelt for elektroniske publikasjoner, men her er muligheten til stede for 

ganske enkelt å anvende 0-sats i alle ledd. Dermed unngås ledd som fradragsfører og refunderes 

inngående merverdiavgift, og forsvinner i såkalt "carousel fraud". Advokatforeningen foreslår 

følgelig fritak i alle ledd. 
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I høringsnotatets sluttavsnitt om administrative og økonomiske konsekvenser er det angitt at 

merverdiavgiftsfritak for elektroniske bøker og tidsskrift vil "gje avgiftslette for bransjen og 

provenytap for staten". Merverdiavgift er en skatt på forbruk ikke på næringslivet. Følgelig må 

det gjøres klart at det nå ikke lenger legges skatt på forbruket av elektronisk lesestoff i samsvar 

med at "det trykte ord skal være fritatt for den omkostningsbelastning som en avgift vil bety." 

 

Enn videre fremgår det at "sidan merverdiavgiftsregelverket er basert på eigendeklarering, vil 

bransjen får auka administrative kostnader" Det korrekte er at siden næringsleddene er kemnere 

for staten vil næringsleddene her få reduserte administrative kostnader og bedre likviditet, dersom 

avgrensningen kan bli som vi her foreslår. Ettersom "SAF-T" er i ferd med å innføres, bør 

Skattedirektoratet fase ut begrepsbruken "egendeklaring", som er et forsøk på å konstruere at 

kemner-rollen er en selvangivelses-situasjon. Dersom fritaket avgrenses og implementeres som 

hensiktsmessig er, dvs. i alle ledd og uten unntak for blandede leveranser, vil fritaket helt sikker 

lette byrdene i alle ledd, og sikre at det uavhengig av medium ikke legges forbruksskatt på den 

kulturelle kapitalen "det skrevne ord". 

 

3.4 Oppsummering 

 

Vi støtter tilpasningen av fritaket fra forbruksskatt på "det trykte ord" til elektroniske 

publikasjoner, og gir sin tilslutning til Finansdepartementets forslag til lovtekst i 

merverdiavgiftsloven § 6-4 første ledd og § 6-6 første ledd. Vi imøteser at våre innspill og forslag 

til avgrensninger blir vurdert i den videre lovgivningsprosess. 
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Advokatfirmaet SGB Storløkken AS 
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