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Skattedirektoratet 
Deres ref.: 2016/22142 
 
Høring «Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar» 
 
Norsk Bibliotekforening har lenge tatt til orde for en likebehandling av bøker og tidsskrifter 
uavhengig av format. Det gjelder også avgiftsmessig. Derfor er vi positive til at regjeringen vil 
innføre mva-fritak på digitale tidsskrifter og bøker, men mener at det foreliggende 
regelverket gjør at momsfritaket i liten grad vil gjelde i praksis.  
 
Elektroniske tidsskrifter 
Fritaket er begrunnet ut fra språkpolitiske hensyn, men åpner også for å omfatte 
utenlandske medier. Det støtter vi.  
 
Norsk Bibliotekforening er også positive til at fritaket for merverdiavgift på elektroniske 
tidsskrift ikke bare er begrenset til pdf-filer. Forslaget om at tidsskriftene skal ha kjent 
utgiver, ansvarlige redaktør og utgivelsesplan støttes.  
 
Publisering og lesing av tidsskrifter på papir går sterkt tilbake. Det blir neppe bli etablert 
mange nye tidsskrifter som publiseres på papir, men svært mange som publiseres digitalt. 
Kravet om parallellutgave på papir for å få momsfritak, vil bare føre til en regeltilpassing 
gjennom at det printes ut noen få eksemplarer av hvert digitale tidsskrift. Det vil 
utelukkende føre til økt byråkrati og være lite framtidsrettet.  
 
Vi vil også advare mot en avgrensing der tidsskrifter som inneholder lyd og film skal falle 
utenfor fritaket. Den teknologiske utviklingen har medført at moderne publikasjoner i større 
utstrekning blir beriket med ulike elementer i tillegg til tradisjonell tekst. Et eksempel er 
open-access tidsskriftene som utgis av OsloMet som bare er elektroniske, men der 
forskningsartiklene ofte følges med en liten videofilm der forfatterne gir en introduksjon til 
artikkelen. Et annet eksempel er tidsskriftet New Yorker, hvor man i tillegg til å lese utgavens 
dikt, også kan få dikt opplest, gjerne av forfatteren. Det kan neppe være noe mål at slike 
formidlingsfilmer eller lydfiler skal fjernes for å oppnå merverdifritak. 
 
Elektroniske bøker 
På same måte som med tidsskrifter, mener Norsk Bibliotekforening at det er problematisk at 
bøker som inneholder lyd og film skal falle utenfor fritaket for merverdiavgift. Den 
teknologiske utviklingen i bokbransjen har medført at stadig flere fagbøker og da særlig 
lærebøker inneholder lyd og film. At de kan inneholde lyd og film er ofte noe av 
begrunnelsen for å ha digitale bøker.   
 
Foreningen er fornøyde med at fritaket for merverdiavgift på elektroniske bøker ikke fordrer 
parallellutgivelse på papir. Begrunnelsen fra Skattedirektoratet gjør kravet om 
paralellellutgave av tidsskrifter uforståelig: «Vi finn ikkje å ville setje eit slikt vilkår for  
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elektroniske bøker fordi det ikkje er uvanleg å gje ut elektroniske bøker utan at det vert 
utgjeve ein trykt versjon». Elektroniske tidsskrift er i langt større grad enn bøker kun utgitt i 
digital form.  
 
Foreningen mener at det bør følge en leveringsplikt til bibliotek og andre strømmetjenester 
ved merverdiavgiftsfritak på e-bøker. E-bøker som ikke blir tilgjengelig for bibliotek eller 
andre leverandører og strømmetjenester, bør ikke få fritak. 
 
Det er positivt at Skattedirektoratet foreslår at det er fritak for fremstillingskostnader for 
elektroniske bøker som skal publiseres gratis eller at videresalget er så lite at omsetningen 
ikke overstiger beløpsgrensen for registrering. 
 
Abonnementsordninger med avgiftspliktige og avgiftsfrie ytinger 
I universitets- og høgskolesektoren er det svært vanlig at forlagene tilbyr samleabonnement 
som inneholder flere elektroniske publikasjoner med eller uten parallellutgaver på papir. 
Skattedirektoratet ønsker å legge til rette for en forenklet avgiftshåndtering av 
samleabonnement, og foreslår at fritak for elektroniske publikasjoner blir avgrenset mot 
disse tilfellene. I høringen foreslås det at dersom et abonnement omfatter et enkelt element 
som ikke også utgis på papir, skal hele abonnementet faktureres med merverdiavgift.  Det vil 
i stor grad bety at merverdifritaket ikke vil gjelde for fagbibliotekene. Både utenlandske 
leverandører som tilbyr pakker som kan omfatte 1000 tidsskrifter, og den norske 
tidsskriftsleverandøren Idunn, fakturerer for pakker. 
 
Åpen publisering – open access 
Formålet med endringen i avgiftspolitikken er at avgiftene ikke skal hindre nyutvikling og 
bruk av nye teknologiske plattformer. Overgangen til digitale tidsskrifter har i stor grad 
allerede skjedd. Det som nå skjer er overgang fra abonnementsbetaling til åpen tilgang der 
det ofte vil være forfatterbetaling. Regjeringen har store ambisjoner om en slik overgang og 
kunnskapsministeren har satt seg i førersete gjennom den såkalte Plan S. En – sikkert 
utilsiktet – konsekvens av merverdifritak på digitale abonnementstidsskrifter, er at åpen 
tilgang relativt sett blir 25% dyrere, hvis man ikke samtidig fjerner merverdiavgiften på 
såkalte APC’er. APC er Article Processing Charge, altså forfatterbetaling for publisering – en 
avgift som skal erstatte abonnementsbetaling. Blir abonnementet merverdifritt må også 
APC-en bli merverdifri.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Bibliotekforening v/ Utvalg for digital tilgang 
 
nestleder Lars Egeland 
 
 


