
  

 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

Besøksadresse: 

Henrik Ibsens gate 90 

NO 0255 Oslo 

Postadresse: 

P.O. Box 2900 Solli 

NO-0230 Oslo 

Tel +47 22 54 17 00 

Fax +47 22 56 17 00 

E-post 

info@virke.no 

Bankgiro 

6030.05.18543 

Org nr. 

970 134 646 MVA 

 

www.virke.no  

 
 
Skattedirektoratet  
E-post: firmapost@skatteetaten.no  
  

 
 
Deres ref: 2016/22142 

Oslo, 15.02.2019 
Vår ref:  Kristin Steien Bratlie 

 

 

 

 
Høringssvar på «Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar» 
 
Vi viser til brev av 19. desember 2018 fra Skattedirektoratet, med forslag om innføring 
av merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker, samt forslag om endring 
av gjeldende fritak for elektroniske nyhetstjenester.  
 
Hovedorganisasjonen Virke har over 21.000 medlemsvirksomheter og representerer 
blant annet en stor bredde av kultur- og kunnskapsbedrifter. Virke representerer 
majoriteten av de norske forlagene, samt bransjeorganisasjonen Forleggerforeningen. 
Dette er Virkes høringssvar til forslaget om «merverdiavgiftsfritak for elektroniske 
publikasjonar». Vi kommenterer først forslaget om mva-fritak for tidsskrift (A), så 
forslaget om fritak for elektroniske bøker (B). 
 
Oppsummert mener Virke 

• Vårt utgangspunkt er at all digital journalistikk under lov om redaksjonell 
fridom i media, bør ha mva-fritak for å støtte opp under målet om å bevare 
ytringsfriheten og styrke det norske språket. Å arbeide ut fra en slik 
overordnet målsetting, vil gi en mer fremtidsrettet og innovativ medieutvikling 
og dermed sikre mediemangfold. 

• Virke mener også at det prinsipielt skal være fritak for elektroniske utgaver av 

elektroniske bøker, men vi er ikke enige i Skattedirektoratets forslag til 

hvordan fritaket skal gjennomføres. Vi mener at definisjonen av elektroniske 

bøker er snever og vil virke innovasjonshindrende. 

• Vi støtter regjeringens ambisjoner i Granavoldenerklæringen, der en innovativ 

og fremtidsrettet ambisjon er lagt til grunn for den nye regjeringens 

mediepolitikk. Den samme ambisjonen reflekteres imidlertid ikke i 

Skattedirektoratets forslag til regelendringer knyttet til «Meirverdiavgiftsfritak 

for elektroniske publikasjonar».   

• Virke foreslår i stedet en endring av § 6-2-1, som ivaretar Stortinget og 

regjeringens ambisjoner og forhindrer unødig forskjellsbehandling.  

• I begge forslagene til nye forskriftsbestemmelser, ligger det et forslag om full 

mva-plikt dersom det lages en «pakkeløsning» som inneholder både et mva-
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pålagt og et mva-fritatt publikasjon. For det første er det prinsipielt galt å 

innføre avgiftsplikt på et produkt som er fritatt, kun pga salgsmåte. For det 

andre virker det mot et ønske om et fremtidsrettet og fleksibelt mva-fritak. 

• I verdenssammenheng erfarer man nå en negativ demokratiutvikling. Dermed 

blir det en svært viktig oppgave fremover å ivareta et mediemangfold og bidra 

med litteraturformater som fremmer det norske språk og ytringsfrihet. Med 

en innretning slik vi foreslår, ivaretar vi både regjeringens intensjoner og 

innovasjonskraften i både bredden og dybden av medier og bøker.  

 
 

A. Fritak for elektroniske tidsskrift 
 

1. Overordnet syn   
I Granavoldenerklæringen har regjeringen stadfestet at mediepolitikken «skal legge til 
rette for ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet, for god nyhetsproduksjon 
over hele landet, og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet. 
Mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde 
den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid. Regjeringen vil også ha en 
mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske 
myndigheter» 
 
Vi mener derfor at målet med «Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar» 
må støtte opp under disse målene, og bidra til å sikre ytringsfriheten og styrke den 
norske språk også framover. Det er altså helt avgjørende å lage en fremtidsrettet 
innretning, slik at aktualitets- og nyhetsmediene har best mulig vilkår for å bidra til et 
mediemangfold uavhengig av distribusjonsteknologi.  
 
Regjeringserklæringen følger opp intensjonen for mediepolitikken med å stadfeste en 
innføring av «merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen 
ivaretar utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for 
elektroniske utgaver av trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den 
trykte utgaven».  
 
Det ligger altså en innovativ og fremtidsrettet ambisjon til grunn for regjeringens 
mediepolitikk. Den samme ambisjonen finner vi ikke reflektert i Skattedirektoratets 
forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket og innføring av 
«Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar».   
 
Når det ligger en så tydelig politisk intensjon om å være fremtidsrettet til grunn for 
forslaget om å utvide mva-fritaket for tidsskrifter, savner vi en prinsipiell begrunnelse 
for begrensningene som likevel ligger i direktoratets forslag. Vi minner også om 
Mediemangfoldsutvalgets (NOU 2017:7) tydelige anbefaling om å omfatte 
dybdemediene med allmenn samfunnsinteresse. 
 
Vi mener at forslaget slik det foreligger vil få ingen eller motsatt effekt av Stortingets 
og regjeringens uttalte ambisjoner.  
 
I 2016 ble det vedtatt et digitalt mva-fritak på elektroniske nyhetstjenester, slik man 
har hatt på papiravis siden 1969. Forskriftsbestemmelsen som ble innført i 2016 , § 6-
2-1, sier følgende:  
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«Med elektroniske nyhetstjenester menes elektroniske tjenester som:  
a) i hovedsak inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff  
b) er rettet mot allmennheten  
c) har en ansvarlig redaktør  
d) publiseres ukentlig eller oftere»  

 
Skattedirektoratets forslag mangler det viktige perspektivet at dybdekunnskap og 
nisjer er i fremvekst og sentrale leverandører av svært god fag- og 
dybdejournalistikk. Forslaget er derfor konkurransevridende og hindrer like vilkår for 
innholdsleverandører når det ligger flere begrensninger i mva-fritaket som foreslås for 
tidsskrifter, enn det som gjelder for øvrige elektroniske nyhetstjenester.  
 
Ulike nyhetspublikasjoner har historisk sett blitt segmentert basert på faktorer som for 
eksempel medlemskap (fagblad) og geografi (lokalavis). Digitaliseringen fører til at 
disse begrensningene opphører. Dreiningspunktet nå er kunden, og kundens 
interesser og behov, og teknologiutviklingen vil gjøre dette mer og mer sofistikert, 
og bransjeglidningen har ført til at fagbladenes dybdejournalistikk er av allmenn 
interesse fordi det nå er tilgjengelig digitalt.  
 
Man må derfor ikke ta utgangspunkt i en gammel distribusjonsmodell og 
forretningsmodell som forutsetter en papirpubliseringsfrekvens. Det er samtidig ikke 
distribusjonskostnadene som er begrunnelsen for et mva-fritak, det er det å skape 
innhold med kvalitet, det vil si produsere journalistikk som når brukerne/leserne. Det 
er her kostnadene ligger, sammen med nødvendigheten av å utvikle den digitale 
distribusjonen slik at man når målet om å treffe leserne.  
 
Derfor må fritaket være plattformnøytralt og ikke knyttet opp mot tidligere, historiske, 
distribusjonsformer. Kunden vil heller ikke være opptatt av en frekvens som ved faste 
papirutgaver, men forventer løpende digitale oppdateringer. 
 
Vi må ikke glemme at det bare er de siste ti-femten årene vi har hatt trådløst og mobilt 
nett, samtidig som tyngdepunktet i medieøkonomien har ligget på papir. Fra at trykte 
publikasjoner hadde nærmest monopol på distribusjon, og direktelinje til kunden 
gjennom postkassen eller dørmatten, er det en stor utfordring for dagens 
nyhetsmedier å nå kundene digitalt. Konkurransen er massiv og kommer fra flere hold; 
både er markedet for kunden blitt globalt, og samtidig er det samlede medietilbudet 
enormt. Dette kommersielle tyngdepunktet flytter seg stadig mer mot det digitale, 
med nye forretningsmodeller. Dermed endrer også konkurransebildet seg. De 
tradisjonelle fagbladene og tidsskriftene er nå blitt nisjemedier, og konkurrerer i stadig 
økende grad om kunder på digitale flater. Virke frykter at direktoratets forslag til 
forskrift derfor ikke vil få den ønskede effekten.    
 

2. Konkrete merknader til direktoratets forslag 

Med et prinsipalt standpunkt om at det ikke etableres et eget mva-fritak for 
elektroniske tidsskrift, men at disse innlemmes i gjeldende mva-fritak for elektroniske 
nyhetstjenester, kommenterer vi i det følgende direktoratets vurderinger og forslag 
konkret (våre kommentarer i uthevet tekst): 
 
«Omsynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift uavhengig av 
distribusjonsform taler for at elektroniske tidsskrift og bøker får fritak 
for meirverdiavgift.» 



 

 
  4 

 
Vi er enige i, og forutsetter, et prinsipp om et plattformuavhengig mva-fritak 
 
«Direktoratet føreslår å innføre fritak for elektroniske utgåver av trykte tidsskrift. I 
tråd med omtalen i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019 kapittel 
35 gjer vi framlegg om at det vert sett som vilkår for fritak at 
det føreligg eit friteke trykt tidsskrift for at den elektroniske utgåva skal oppnå fritak.»  
 
En begrensning av fritaket til kun å gjelde elektroniske utgivelse av trykte utgaver er 
tilbakeskuende, konkurransevridende, og klart i strid med regjeringens uttalte 
ambisjoner for mediepolitikken samt Stortingets ønsker og anmodninger overfor 
regjeringen. Det er i digital forretning fremtiden ligger og et slikt vilkår ekskluderer 
innovasjon og aktører som er heldigitale. 
 
«Det er ikkje ønskeleg å avgrense eit fritak for elektroniske tidsskrift til 
å berre gjelde pdf-filer av den trykte utgåva, og direktoratet føreslår difor ikkje å ta inn 
ei slik avgrensing. Den elektroniske utgåva treng ikkje å vere identisk med det trykte 
tidsskriftet så lenge det kan seiast å vere same tidsskrift. Forslaget set difor som vilkår 
at den elektroniske utgåva nyttar same varemerke, og har same utgjevar og ansvarlige 
redaktør som det trykte tidsskriftet […]» 
 
Vi registrerer at direktoratet presiserer at det ikke kun er pdf-utgaver av trykte 
tidsskrift som skal innrømmes fritak, og at det skal være rom for forskjeller. Vi leser 
samtidig det samlede forslaget slik at det likevel i realiteten er begrenset til dette, jf. 
de øvrige vilkår som kommenteres nedenfor.  
 
Bortsett fra at vi som nevnt er sterkt imot at et fritak forutsetter at det foreligger en 
trykket utgave, mener vi at et krav om samme varemerke, utgiver og ansvarlig 
redaktør setter tilstrekkelige rammer.       
 
«Derimot føreslår vi å setje som vilkår at den elektroniske utgåva har 
same utgjevingsplan som det trykte tidsskriftet, sjå forslag til 
ny meirverdiavgiftsforskrift § 6-4-1 første ledd bokstav d. Grunnen til dette er at det 
ellers lett ville oppstå avgrensingsvanskar for om det kan seiast å vere same 
tidsskrift.»   
 
Et vilkår om at en elektronisk utgave av et tidsskrift skal ha samme utgivningsplan som 
en trykket vitner om mangel på forståelse for hvordan et digitalt nyhetsmedium 
fungerer. Fastholdes kravet til utgivingsplan, er det ingen realitet i fritaket.    
 
«Direktoratet føreslår også at den elektroniske utgåva må 
oppfylle dei tradisjonelle kjenneteikna på eit tidsskrift, som 
periodisk utgjeving etter ein fast plan i ei ikkje tidsavgrensa rekke […] 
 
«Vi er noko i tvil om disse vilkåra vil vanskeleggjere bruk av enkelte aktuelle eller 
framtidige plattformer og distribusjonsteknologi. Vi ber om høyringsinstansane sitt 
syn.»   
 
Selv om et krav til periodisk utgiving og en fast plan også vitner om manglende innsikt, 
er det likevel ikke disse vilkårene vi ser at de mest utfordrende for at fritaket skal ha et 
reelt innhold. Det er derfor lov å håpe at dette som et minimum fører til en 



 

 
  5 

revurdering av de øvrige vilkårene som åpenbart ikke kan settes. Digitale 
mediekanaler gir ikke bare en mulighet, men også en forventning om, publisering når 
saken er en nyhet og ferdig eller planlagt publisert, helt uavhengig av det trykte, 
periodiske produktet. Dette ivaretar medienes oppdrag på en langt bedre måte enn da 
man måtte forholde seg kun til regelmessig papirproduksjon.  
 
Som nevnt ovenfor mener vi at en avgrensning etter merkevare, redaktør og at det 
foreligger en utgivelsesplan, sammen med et krav om brukerbetaling/abonnement, 
må være tilstrekkelig som avgrensningskriterium for et mva-fritak som også inkluderer 
nisjemediene. 
 
«Gjeldande tidsskriftdefinisjon er ikkje avgrensa til medium basert på tekst. 
Vi føreslår at eit fritak for elektroniske utgåver av tidsskrift vert knytta til 
dokumentfiler med tekst og stillbilde. Dette inneber at tidsskrift 
som inneheld noko lyd og film fell utanfor fritaket.»  
 
Vi går av grunner som nevnt ovenfor imot også denne delen av forslaget, som i 
realiteten er å likevel begrense fritaket til en pdf-utgave av et trykket tidsskrift, og 
som vitner om manglende forståelse for hvordan digitale nyhetsmedier fungerer. Vi 
kan heller ikke se hvorfor det skal legges andre prinsipper og flere begrensninger inn 
her, enn for det som gjelder digitale nyhetstjenester etter § 6-2-1. 
Merverdiavgiftsfritaket må være nøytralt og ta inn over seg teknologiutviklingen, og 
ikke være til hinder for innovasjon. Det gjelder både for digitale plattformer og 
infrastruktur (for eksempel 4G og smarttelefoner). Følgelig er det uhensiktsmessig å 
ekskludere levende bilder og trådløs strømming av lyd.  
 
«Fritaket for trykte tidsskrift er avgrensa til å gjelde i siste omsetningsledd, 
og tilsvarande bør gjelde for elektroniske utgåver av tidsskrift.»  
 
Vi er imot en slik begrensning av fritaket. Det ligger ingen slike begrensninger i fritaket 
etter § 6-2-1 og vi ser ikke hvorfor det skulle gjelde for nisjemediene.   
 
«Eit slikt nytt fritak må avgrensast mot fritaket for elektroniske nyheitstenester, då 
dette gjeld omsetning i alle ledd, sjå forslag til ny meirverdiavgiftsforskrift § 6-4-1 
første ledd bokstav a.»   
 
Det følger av våre kommentarer ovenfor at vi er imot også denne delen av forslaget.  
 
«Abonnementsordningar med avgiftspliktige og avgiftsfrie ytingar. […]  
 
Forslaget inneber at dersom abonnement omfattar eit enkelt element som ikkje er 
friteke, skal heile abonnementet fakturerast med meirverdiavgift»   
 
Dette er et forslag om en smitteregel som fratar produkter som i utgangspunktet har 
et mva-fritak, fritaket når produktet selges som del av en pakke, mao en smitteregel. 
En pakke bestående eksempelvis av TU.no og digi.no, vil bli mva-pliktig i sin helhet 
fordi digi.no ikke har sitt opphav på papir. Dette skaper en kunstig 
konkurransesituasjon som kun baserer seg på salgsmåte og som  ikke gir rom for 
naturlige markedsmekanismer. Virke er følgelig imot forslaget.   
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3. Vårt forslag 

Virke mener at bestemmelsen må favne om mer enn bare breddemediene slik at 
alle digitale nyhetstjenester omfattes. Vårt forslag er følgelig å tilpasse § 6-2-1 slik 
at også dybde- og nisjemediene kommer med. Vi er følgelig imot at det etableres 
en egen forskriftsbestemmelse for mva-fritak som knyttes opp mot trykte 
tidsskrifter slik Skattedirektoratet foreslår.  
  
Forslag til ny § 6-2-1:  
 
Med elektroniske nyhetstjenester menes elektroniske tjenester som:  
a) i hovedsak inneholder en bred eller dyptgående dekning av nyhets- og 
aktualitetsstoff  
b) er rettet mot allmennheten er av allmenn interesse  
c) har en ansvarlig redaktør  
d) publiseres ukentlig eller oftere  
 
En slik endring oppfyller både Stortingets og regjeringens uttalte ambisjoner for 
den gjeldende politiske plattformen, og vil bidra til en fremtidsrettet og 
konkurransedyktig medieutvikling.  

 
 

B. Fritak for elektroniske bøker 

 
1. Overordnet syn 

Fritak for mva på elektroniske bøker, er et viktig bidrag for å nå et overordnet mål om 
å opprettholde ytringsfrihet og ønsket om å styrke den norske litteraturen og det 
norske språket. Virke støtter forslaget om fritak for elektroniske utgaver av bøker, og 
er enig i at begrunnelsen for merverdiavgiftsfritaket for trykt skrift – ytringsfrihet og 
ønsket om å styrke den norske litteraturen og det norske språket – gjelder tilsvarende 
for elektroniske publikasjoner.  
 
Virke er imidlertid ikke enig i Skattedirektoratets forslag om hvordan fritaket for 
elektroniske publikasjoner i form av bøker skal innrettes og gjennomføres. Selv om vi 
har en viss forståelse for Direktoratets ønske om forenklet avgiftshåndtering, er den 
foreslåtte definisjon av e-bøker (pkt. 2 nedenfor), for snever. Forslaget om 
avgrensning mot abonnementstjenester som omfatter et enkelt element som ikke 
har momsfritak, er også i strid med det uttalte formålet med lov- og 
forskriftsendringen.  
 
Den generelle digitaliseringen i samfunnet har muliggjort bruk av ulike plattformer og 
formater i media, og det stilles krav og forventninger til medie- og kulturbransjen om å 
være med på denne utviklingen, både fra brukerne men også det offentlige. 
Kunnskapsdepartementet har eksempelvis utarbeidet en strategi for digitalisering av 
høyere utdanning og krav om universell tilrettelegging. Norske akademiske forlag 
utvikler og gir ut en svært stor del av det som i dag er pensum og faginnhold i ved 
norske universitet og høyskoler, digitalt. Videre er forlagene nå i ferd med å 
digitalisere betydelige deler av sin bokportefølje, og vil tilby e-bøker i ulike formater til 
studenter og ansatte for salg, og for utlån gjennom forskningsbibliotekene. Nyere titler 
vil kunne tilbys som epub3-filer, noe som vil være nødvendig for å kunne oppfylle krav 
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til universell utforming. Slike utgivelser vil kunne inneholde lyd og film for å øke 
læringsverdien. Disse vil være pedagogisk berikende, både for den jevne student, og 
for de som har behov for spesiell tilrettelegging. Lignende for andre utgivelser som for 
eksempel barnebøker. De vil gjerne inneholde beriket tekst i den elektroniske 
versjonen.  
 
Dette illustrerer at definisjonen av e-bok må være fremtidsrettet og 
innovasjonsfremende. Med den foreslåtte forskriftsbestemmelsen, er imidlertid 
risikoen at den virker motsatt. Dersom norske e-bøker hindres i å utvikle seg i tråd 
med digitaliseringen, kan våre produksjoner bli akterutseilte og utkonkurreres av 
internasjonale formater. Dermed undergraves det overordnede formålet med fritaket. 
 

2. Definisjon av elektroniske bøker 

Direktoratet ber om høringsinstansenes syn på definisjonen av elektroniske bøker. 
Direktoratets forslag er å definere det til å være som dokumentfiler med tekst og 
stillbilde, slik at 
«bøker som inneheld noko lyd og film fell utanfor fritaket. Dette for at fritaket i størst 
mogleg grad skal samsvare med fritaket for trykte bøker». 
 
Virke har samme tilnærming her som for tidsskrifter, se våre merknader ovenfor. 
Forskriften må ikke ta utgangspunkt i den gamle teknologien, men basere seg på det 
som er formålet med mva-fritaket for bøker; å styrke det norske språk og 
ytringsfriheten. Teknologien muliggjør bruk av ulike formater som beriker og 
forsterker opplevelsen for brukeren. Definisjonen av e-bøker må derfor reflektere en 
moderne tid og ikke bli hengende igjen i foreldede formater. Vi har forståelse for at 
man ønsker en avgrensing mot andre produkter og kategorier. Det mener vi imidlertid 
må være mulig på en mer fremoverskuende måte og hvor innovasjon vektlegges.  
 
E-bøker som inneholder lyd- og film for pedagogiske, kunstneriske formål og/eller 
universell utforming bør være fritatt fra mva.  
 
Et konkret eksempel: English for teachers and learners er en lærebok for 
lærerstudenter, som finnes både som papirbok og e-bok (Unibok). Disse har identisk 
tekst. Men e-boken har innleste lydfiler, bl.a. med eksempler på britisk, australsk og 
amerikansk engelsk. Det vil være urimelig at så like produkter skal ha ulik 
merverdiavgift.  
 
Teknologien muliggjør nye formater og beriket innhold i bøker, dette må også 
merverdiavgiftsregelverket og eksisterende fritak ta inn over seg.  
 
Dette har man forstått i Sverige ved implementeringen av EU direktivet: 
 «Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen är det inte lämpligt att i lagtexten 
definiera vad som utgör en elektronisk publikation. En sådan definition riskerar att 
snabbt bli inaktuell. Lagtexten bör utformas så att den är hållbar i förhållande till den 
tekniska utvecklingen » 
 
Det er også derfor at EU-direktivet heller ikke inneholder en snever definisjon av hva 
en e-bok er: 
 “supply, including on loan by libraries, of books, newspapers and periodicals either on 
physical means of support or supplied electronically or both (including brochures, 
leaflets and similar printed matter, children's picture, drawing or coloring books, music 
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printed or in manuscript form, maps and hydrographic or similar charts), other than 
publications wholly or predominantly devoted to advertising and other than 
publications wholly or predominantly consisting of video content or audible music”.  
 
Det er viktig å merke seg at direktivet tillater laveste momssats for elektroniske 
publikasjoner som inneholder film og lyd så lenge dette ikke er dominerende 
(«predominant»). Dette er etter vårt syn en moderne og fornuftig grensedragning. Det 
er vanskelig å forstå at Skattedirektoratet ønsker en definisjon som er snevrere enn 
det man har i EU-lovgivningen og snevrere enn det man finner i andre europeiske land, 
som for eksempel Italia, Portugal og Spania.   
 
Den svenske lovgivningen sier det slik: ”produkter som helt eller huvudsakligen är 
ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik 
ska inte omfattas”.  
 
” En förutsättning för att en sådan produkt ska beskattas med den reducerade 
skattesatsen är att den inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar 
musik. Det innebär bl.a. att noter som tillhandahålls på elektronisk väg omfattas av 
tillämpningsområdet men inte hörbar musik. I lagtexten har rörlig bild använts i stället 
för videoinnehåll som används i direktivet. Rörlig bild omfattar t.ex. filmer, videoklipp 
och tvprogram med eller utan ljud.” 
 
Vi gjør også oppmerksom på at bruk av denne type definisjoner ikke er ukjent i norsk 
lovgivning, se for eksempel definisjonen av elektroniske nyhetstjenester i 
merverdiavgiftsforskriftens § 6-2-1 som nettopp inneholder et slikt kriterium.  
 
Direktoratet må også etter vårt syn være oppmerksomme på at en 
forskriftsbestemmelse som foreslått, vil skape unødvendig mye administrasjon for 
utgiverne. I tillegg vil den kunne hindre at bransjen når målet om universell 
utforming. Berikende teknologier som tale til tekst, som klart støtter opp under det 
overordnede målet for mva-fritak, og i tillegg gir økt læringsutbytte, skal derfor ikke 
slik vi ser det utløse mva. 
 
For det som gjelder Skattedirektoratets forslag om å avgiftsbelegge abonnements- og 
pakkeløsninger som inneholder ett mva-pliktig produkt, vises til våre merknader 
ovenfor for tidsskrifter.  
 
 
 

3. Vårt forslag  

Basert på ovennevnte er Virkes forslag til endring av merverdiavgiftsloven og -
forskriften for det som gjelder Skattedirektoratets forslag om innføring av et mva-
fritak for elektroniske bøker, som følger:  
§ 6-6 Elektroniske bøker  
(1) Omsetning av elektroniske bøker er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. 
(2) Fritaket gjelder ikke dersom den elektroniske boka omsettes sammen med 
elektroniske varer og tjenester som ikke er fritatt for merverdiavgift etter kapittel 6. 8   
(3) 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 etter § 2-1 første ledd.  
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(4) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med elektroniske bøker og om 
vilkår for fritak.  
Merverdiavgiftsforskriften § 6-6-1 skal lyde: 
 § 6-6-1 Elektroniske bøker  
(1) Med elektroniske bøker menes dokumentfiler med tekst og stillbilder som ikke er 
elektroniske nyhetstjenester eller elektronisk utgave av tidsskrift. Med elektroniske 
bøker menes bokprodukter unntatt de som inneholder en dominerende del film 
og/eller lyd, og som ikke er elektroniske nyhetstjenester eller elektronisk utgave av 
tidsskrift. 
(2) Fritaket omfatter ikke tjenester med et innhold som nevnt i § 6-5-2. 
 
 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

Ivar Horneland Kristensen 

   


