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HØRING – MERVERDIAVGIFTSFRITAK FOR ELEKTRONISKE PUBLIKASJONER 

 

Vi viser til Skattedirektoratets brev og høringsnotat av 19. desember 2018 om ovennevnte og 

begrenser våre merknader til det vi oppfatter som direkte relevant for utgivelse av skjønnlitterære 

bøker.  

Den norske Forfatterforening viser til at begrunnelsen for MVA-fritaket refererer til bøkenes innhold. 

Om boken er analog eller digital, burde ikke være relevant for MVA-fritaket. Vi mener med andre ord 

at fritakets begrunnelse må veie tyngre enn innholdets innpakning og støtter forslaget om at MVA-

fritaket utvides til å omfatte elektroniske bøker (e-bøker). 

Av terminologiske hensyn er det grunn til å nevne at fritakets anvendelse for «parallellutgivelser av 

bøker utgitt som lydbøker», nettopp forutsetter at lydboken er utgitt. I opphavsrettslig forstand er 

«utgitt» forbundet med fysiske eksemplarer, og har et annet innhold enn «offentliggjort», jf. 

åndsverklovens § 10, 2.: 

«Et åndsverk er utgitt når et rimelig antall eksemplar av verket med samtykke av opphaveren er brakt 

i handelen, eller på annen måte er spredt blant allmennheten. Et åndsverk er også utgitt når det med 

opphaverens samtykke er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett, i annet elektronisk 

kommunikasjonsnett eller i database, på en slik måte at brukeren kan fremstille eksemplar av verket 

og selv velger tid og sted for tilgangen til verket.» 

Det kan være grunn til å være oppmerksom på at lydbøker som gjøres tilgjengelige i digitale 

strømmetjenester uten et parallelt «stykksalg» med adgang til nedlasting av lydboken, muligens ikke 

oppfyller åndsverklovens krav til «utgivelse». Lydbøker som kun gjøres tilgjengelige gjennom digitale 

abonnementsordninger er etter denne terminologien ikke utgitt. Dersom åndsverklovens 

utgivelsesbegrep ikke er relevant i MVA-sammenheng, og det er tilstrekkelig at lydboken er 

«offentliggjort», bør dette fremgå skriftlig ved forskriftsendringen for å klargjøre situasjonen for 

lydbøker som i dag legges rett inn i digitale abonnementstjenester uten parallell utgivelse i 

åndsverklovens forstand. 
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Forfatterforeningen støtter forslaget om at e-bøker som ikke også er utgitt som papirbok omfattes av 

fritaket. Dette er i tråd med fritakets begrunnelse. Spørsmålet er så om denne begrunnelsen 

omfatter e-bøker med lyd og film/levende bilder. Voksen skjønnlitteratur utgis i dag som e-bøker 

uten lyd eller film i særlig grad. Enkelte e-bøker med overveiende tekst kan likevel inneholde lenker 

til nettsteder. Vi antar at den foreslåtte definisjonen i § 6-6-1 ikke rammer disse e-bøkene der lenker 

tilsvarer et avansert note- og henvisningssystem.  Men vi er usikre på om forslaget til definisjon 

treffer helt, både hva gjelder definisjonen av elektroniske bøker og audiovisuelle innslag. 

En «bok» viser til en tekstmengde av et visst omfang, det må være mer enn en artikkel, mer enn 

noen korte noveller etc. Med andre ord, en dokumentfil med lite tekst, kan neppe utgjøre en bok. 

Hvis dette mot formodning er meningen, er vi redd selve bok-begrepet utvannes og fritakets 

begrunnelse likeså. Vi foreslår derfor at definisjonen av elektronisk bok inneholder en formulering 

som henviser til den alminnelige forståelse av hva en bok er: «Med elektroniske bøker menes 

tekstfiler eventuelt med stillbilder hvis innhold tilsvarer en trykket bok og som ikke er (…). En 

elektronisk bok kan ikke ha innslag av lyd eller film i et slikt omfang eller på en slik måte at teksten 

ikke kan leses som en bok, uten disse.» Det må være opp til Skattedirektoratet å avgjøre om det 

samlede omfang av innslag av andre uttrykk enn tekst er relevant for avgrensning av fritaket. 

Forfatterforeningen støtter at avgiftsfritaket får anvendelse på abonnementstjenester, eller de deler 

av abonnementstjenesten, som tilbyr elektroniske bøker som utenom tjenesten omfattes av fritaket, 

det være seg tekstbøker eller lydbøker.  

 

Vennlig hilsen 

Den norske Forfatterforening 
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