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Høring av utkast til merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner 

Vi viser til brev fra Skatteetaten 19. desember 2018 vedlagt utkast til merverdiavgiftsfritak for 

elektroniske publikasjoner.  

 

Fritak eller lempning i plikten til å svare avgift for bøker og tidsskrifter bunner historisk blant 

annet i hensynet til å fremme litteraturen og norsk språk. Etter hvert som den tekniske 

utviklingen gjør det mulig å fremme disse formålene også ved elektroniske produkter er det 

hensiktsmessig å likestille produkter som fremmer samme formål. 

 

Det fremlagte forslaget utvider i noen grad unntaket fra plikten til å betale merverdiavgift ved 

omsetning av elektroniske tidsskrifter. Vilkåret for å anvende fritaket for tidsskrifter er 

imidlertid, etter § 6-4-1 i forslaget, at det parallelt utgis papirversjoner, at elektroniske 

tidsskrifter er periodiske og at de ikke inneholder lyd eller levende bilder. Det betyr etter vår 

vurdering at produksjon av elektroniske produkter som kan anses likeverdige eller 

verdiøkende med hensyn til formålet må simulere papirversjonens tekniske rammevilkår og 

begrensninger for å få tilgang til fritaket. 

 

De foreslåtte kravene gjør at papirprodukter fortsatt beholder en fordel i konkurransen med  

elektroniske. Skatteutgiftene ved fritaket vil på denne måten ikke bare brukes til å fremme 

formålet, men også til å gi fordeler til kommunikasjon på papir som ikke har sammenheng 

med formålet. Det vil begrense mer effektive kommunikasjonsformer og dermed gi dårligere 

utnyttelse av samfunnets ressurser. Til illustrasjon; vi kan ikke se at en artikkel om moderne 

historie svekkes i evnen til å oppnå formålet hvis den inneholder lydinnslag, eller dersom 

utgivelsen kan skje når artikkelen er ferdig i stedet for å publiseres senere slik den ville blitt 

om den skulle publiseres på papir. Forslaget medfører derfor etter vår vurdering at det 

fortsatt gir ulemper for elektroniske medier sammenlignet med kommunikasjon på papir slik 
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Side 2 
 

at de ikke kan fremme det bakenforliggende formål ut fra sin egenart og muligheter. 

Fritaksordningen bør derfor gjøres mer teknologinøytral. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marianne Stokstad (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Helene Vada 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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