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Høringsinnspill fra Altibox AS - 984 586 612 - forslaget om et nytt annet ledd i 
merverdiavgiftsloven § 6-2 

1. Innledning 

Det vises til høringsbrev av 19. desember 2018 hvor høringsfristen er satt til 15. februar 2019. 

Med virkning fra 1. mars 2016 ble det innført merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester slik 
at nyheter ble likt avgiftsmessig behandla uavhengig av distribusjonsteknologi. 

Regjeringen tar nå sikte på også å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske bøker og tidsskrift. 
Vi kan ikke se noen holdepunkter for at Regjeringen ønsker å begrense det tidligere fritaket for 
elektroniske nyhetstjenester på noen som helst måte. Vi forstår det også slik at Skattedirektoratet 
heller ikke bevisst ønsker å begrense det tidligere innførte fritaket for elektroniske nyhetstjenester. 

Skattedirektoratets forslag om ett nytt § 6-2 annet ledd vil likevel i praksis oppheve det tidligere 
fritaket for elektroniske nyhetstjenester distribuert via fjernsyn og nettbrett. 

Dette fordi denne bransjen tilbyr nyhetskanalene med få unntak i en "kanalpakke" og/eller sammen 
med andre tv- eller bredbåndstjenester. Dette betyr at disse avgiftsfrie kanalene alltid blir omsatt 
sammen med avgiftspliktige elementer, med den konsekvens at nyhetskanalene blir avgiftspliktige hvis 
den foreslåtte forenklingsregelen blir vedtatt. 

Altibox sitt standpunkt er derfor at den foreslåtte forenklingsregelen ikke bør innføres, da en slik 
bestemmelse vil undergrave regjeringens ønske om at elektroniske nyhetstjenester skal være fritatt 
for avgift uavhengig av distribusjonsteknologi. Altibox har ingen merknader til hvorvidt en slik 
forenklingsregel bør innføres i forhold til momsfritaket for elektroniske tidsskrifter eller e-bøker i hhv. 
§§ 6-4 og § 6-6. 
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2. Hvorfor den foreslåtte «forenklingsbestemmelsen » i praksis vil oppheve det 
eksisterende fritaket for elektroniske nyhetstjenester distribuert via 
fjernsyn/ nettbrett 

Altibox og andre leverandører av tv- og bredbåndstjenester omsetter nyhetsbaserte kanaler som for 
eksempel TV2 Nyhetskanalen, CNN, BBC World med flere. Disse omsettes som del av kanalpakker 
sammen med mva-pliktige kanaler (TV2, TV3, TV Norge med flere) samt andre avgiftspliktige 
produkter som bredbånd. Vi viser her til høringsbrevet av 18. desember 2015 i forbindelse med 
innføringen av fritaket for elektroniske nyhetstjenester hvor Skattedirektoratet på side fem uttaler at: 

"Tv-kanalpakkar 
Nyheitsbaserte tv-kana/ar kan bli omsette som del av ein pakke med fleire andre tv-kana/ar. 
Skattedirektoratet legg til grunn at se/jaren av slike kanalpakkarm§ splitte fakturaen n§r salet 
omfattar kana/ar som skal se/jast med ulike meirverdiavgiftssatsar." 

Dette er også gjentatt i foreliggende høringsnotat hvor det fremkommer følgende: 

«Ved omsetning av nyheitsbaserte TV-kanaler saman med andre TV-kanaler (kana/pakker) m§ 
fakturaen splittast slik at kvar enkelt TV-kanal vert vurdert særskilt etter meirveridavgiftsreglane. 
Hovedsake/ighetskriteriet i meirverdiavgiftsforskrifta § 6-2-1 bokstav a vil ikkje gjelde for 
vurderinga av kana/pakken, men for den enkelte TV-kanalen.» 

Det er også vanlig å selge et bestemt antall poeng til kunden, som gir kunden tilgang til selv å velge 
hvilke kanaler han/hun ønsker å ha i sin tv pakke. Hvor mange poeng de enkelte kanaler koster vil 
kunne variere. Dette innebærer at det også vil variere fra kunde til kunde, hvor mange fritatte kanaler 
vedkommende har i sin tv pakke. Kunden har også rikelig adgang til å endre løpende hvilke kanaler 
han/hun ønsker å ha i sin pakke. 

Dagens § 6-2 "Elektroniske nyhetstjenester" lyder slik: 

"Omsetning av elektroniske nyhetstjenester er fritatt for merverdiavgift." 

Det foreslås nå et nytt § 6-2 annet ledd med følgende innhold: 

"Fritaket gjelder ikke dersom den elektroniske nyhetstjenesten omsettes sammen med varer og 
tjenester som ikke er fritatt for merverdiavgift etter kapittel 6." 

Siden nyhets og aktualitetskanalene så og si alltid selges sammen med avgiftspliktige kanaler, eller 
andre tjenester som er avgiftspliktige, vil en innføring av denne bestemmelsen i realiteten oppheve det 
allerede innførte fritaket for nyhets og aktualitetskanaler. 

3. Skattedirektoratets oppdrag 

Fritaket for elektroniske nyhetstjenester ble innført 1. mars 2016. Bakgrunnen for å innføre et 
momsfritak fremkommer blant annet i Prop 1 LS 2015-2016) pkt. 8.3.3: 

"Begrunnelsen for dagens fritak (ytringsfrihet, norsk spr§k) er relevant ogs§ for elektroniske 
nyhetstjenester. Videre innebærer gjeldende regelverk en avgiftsmessig forskjellsbehandling av 
nyheter avhengig av distribusjonsteknologi. Regjeringen torestsr derfor at merverdiavgiftsfritaket 
for papiraviser utvides til § omfatte alle medier som hovedsakelig inneholder nyhets- og 
aktualitetsstoff uavhengig av plattform, dvs. nyheter p§ pc, mobiltelefon, nettbrett, radio og 
fjernsyn." 
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Som det fremkommer av forarbeidene var det uomtvistelig slik at fritaket også skulle gjelde for 
distribusjon av denne type kanaler på fjernsyn, nettbrett mv. Dette blir for så vidt også bekreftet i 
høringsnotatet som vi nå gir innspill på: 

«Nyheitstjenester som vert formidla via fjernsyn vil vere omfatta, sidan fritaket skal omfatte alle 
elektroniske nyheitstenester uavhengig av distribusjonsteknologi.» 

Regjeringen tar nå sikte på å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske bøker og tidsskrift jf. 
Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019 kapittel 36. Det er ikke noe i disse 
lovforarbeidene som tilsier at regjeringen ønsker å begrense fritaket for elektroniske nyhetstjenester. 

Ut fra det som fremkommer av høringsnotatet kan det også synes som det heller ikke er 
Skattedirektoratets hensikt å begrense det tidligere fritaket. Direktoratet hensikt synes å være å 
forenkle regelverket for de som berøres, og synes å ha oversett de dramatiske konsekvensene en slik 
regel vil ha for distributørene av nyhets og aktualitetskanaler på fjernsynsmediumet mv. I 
høringsnotatet begrunnes den foreslåtte bestemmelsen slik: 

«Ei slik oppsplitting kan innebere betydelige administrative kostnader, samstundes som 
meirverdiavgiftsplikta kan variere fra heilt ubetydelig til den dominerende delen. 

Direktoratet ønsker ut fra dette J legge til rette for ei forenkla avgiftshandtering av slik 
samleabonnement, og føres/J at fritaka for elektroniska publikasjoner vert avgrensa mot desse 
tilfella. 

Dette vil ogsJ forenkle avgiftshandsaminga for offentlege verksemder og næringsdrivande som 
kjøper slike abonnement frJ utlandet og difor har plikt til J sjølv innberette meirverdiavgift pJ 
kjøpet etter meirverdiavgiftslova § 3-30. Slike abonnement kan omfatte eit stort tal publikasjonar 
med ulikt innhald, som etter gje/dande reg/ar skal vurderast som separate ytingar. Ressursbruken 
for J oppnJ ei korrekt avgiftsfastsetting vil vere betyde/eg etter gje/dande reg/ar, samstundes som 
provenyinngangen er liten fordi dei avgiftspliktige næringsdrivande har frJdragsrett og offentlege 
verksemder fJr kompensasjon for meirverdiavgift. Ved J ha/de slike samleabonnement utanfor 
fritaket oponiu: ein ei forenkla avgiftshandsaming, samt at reg/ane vert like for elektroniske 
nyheitstenester og elektroniske utgJver av tidsskrift.» 

Av det ovennevnte følger det at vil være i strid med regjeringens hensikter å innføre den foreslåtte 
særregulering for samleabonnementer knyttet til fritaket for elektroniske nyhetstjenester. En innføring 
av en slik bestemmelse synes også å medføre konsekvenser i strid med direktoratets egne intensjoner 
bak forslaget. 

Ser vi hen til formålet med avgiftsfritaket slik dette er beskrevet i lovens forarbeider (Prop.1 LS - 
2015-2016) punkt "8.3 Merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester heter det at: 

"Merverdiavgiftsfritaket for aviser omfatter kun aviser som er trykt pJ papir. Aviser i elektronisk 
form ilegges merverdiavgift med 25 pst. For J gi avgiftsmessig likebehandling av nyheter pJ papir 
og i elektronisk form, fores/Jr regjeringen J utvide fritaket til J omfatte elektroniske tjenester som 
hovedsakelig inneholder nyheter og aktualiteter." 

Den foreslåtte avgrensingen vil stride mot det grunnleggende formålet med å innføre fritaket, og vil 
dermed utslette den ønskede likebehandlingen mellom trykte og elektroniske nyheter. 

Som nevnt innledningsvis er derfor Altibox sitt standpunkt at den foreslåtte forenklingsregelen ikke bør 
innføres. En slik bestemmelse vil undergrave regjeringens ønske om at elektroniske nyhetstjenester 
skal være fritatt for avgift uavhengig av distribusjonsteknologi. 
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4. Separat fakturering av ikke-avgiftspliktige kanaler 

I høringsnotatet side 5 nest siste avsnitt fremkommer følgende: 

"For private kjøparar og næringsdrivende som ikke har fradragsrett, vil dette innebere ei auka 
avgiftsbyrde. Tilbydarar av abonnement vil uansett ha høve til.§ fakturere kvar publikasjon for seg 
slik som i dag, og rekne meirverdiavgift berre av dei publikasjonene som fell utanfor 
fritaksreglane." 

Vi forstår Skattedirektoratet dit hen at den foreslåtte bestemmelsen dermed vil bli praktisert slik at det 
foreligger valgfrihet for tilbyderen om den nye bestemmelsen skal anvendes, og at tidligere fordeling 
kan videreføres forutsatt at de fritatte kanalene faktureres separat i en egen faktura. 

Det fremstår også som lite ønskelig for bransjen, og ganske så meningsløst, å innføre en bestemmelse 
som tvinger aktørene å sende kunden 2 fakturaer istedenfor 1 faktura. Det er heller ikke ønskelig eller 
mulig å identifisere i en eller flere fakturaer hvilke enkeltkanaler som til enhver tid faller innenfor eller 
utenfor fritaket. Det vil likevel kunne foretas en splitt slik som i dag, men altså ikke en separat 
fakturering eller faktureringslinje pr. kanal. Hvis en slik bestemmelse innføres, må det istedenfor 
innføres full valgfrihet i forhold til om tilbyder vil fakturere fullt ut med merverdiavgift, eller om dagens 
ordning med splitting av fakturaen videreføres. 

Hvis vi forstår Skattedirektoratet riktig her, vil dette for så vidt bryte med grunnleggende prinsipper 
om at måten varer og tjenester blir fakturert på ikke skal påvirke avgiftsplikten. Hvis en slik 
faktureringsløsning innføres, som i praksis vil overstyre den foreslåtte begrensningen i § 6-2 annet 
ledd, må den i så fall innarbeides i regelverket. Dette må skje i forskriftsform eller direkte i den 
foreslåtte bestemmelse i § 6-2 annet ledd. 

Altibox vil likevel anbefale direktoratet å droppe den foreslåtte bestemmelsen i § 6-2 annet ledd i sin 
helhet. 

__..---· 


