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Vi viser til høringsbrev av 19.12.2018 og takker for anledningen til å avgi høringsuttalelse om 
forslaget til merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) har ca. 5 300 faglitterære forfattere og 
oversettere som medlemmer. Foreningen skal fremme og samordne medlemmenes faglige og 
økonomiske interesser og arbeide for god faglitteratur og trygging av ytringsfriheten.

NFFO støtter selvsagt forslaget om å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske bøker og 
tidsskrift. Det er på høy tid at denne diskrimineringen av tekst i elektroniske formater blir brakt til 
opphør. Hensynene bak merverdiavgiftsfritaket for trykte publikasjoner, dvs. ønskene om å styrke 
ytringsfriheten, norsk språk og norsk litteratur, veier like tungt uansett hvilket format teksten 
formidles i.

Sett fra et forfatterståsted tar det seg dessuten dårlig ut at til og med staten har større inntekter på 
en solgt e-bok enn forfatteren selv har. Vanlige kontraktsvilkår for utgivelse av e-bøker kan i dag gi 
følgende fordeling av den prisen bokkjøperen betaler, i dette eksempelet satt til 125 kroner:

Forfatteren  ca. kr 20
Forlaget  ca. kr 50
Salgsleddet  ca. kr 30
Staten        kr 25

Etter vår oppfatning er forslaget til definisjon av elektroniske bøker for snever (dokumentfiler med 
tekst og stillbilde). For oss er det selvsagt at en slik statisk, elektronisk presentasjon av et eventuelt 
«beriket» litterært verk bør unntas merverdiavgift. Men forslaget til definisjon er lite fremsynt. Den 
vil med stor sannsynlighet hemme fremveksten av elektroniske bøker, fordi den legger 
uhensiktsmessige begrensninger på de fordelene som den nye teknologien kan gi leserne i form
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av en utdypende og mer tilpasset leseopplevelse. I faglitteraturen har det i all tid vært vanlig med 
illustrasjoner av ulike slag. En elektronisk bok gir muligheten for å tilby leseren en mer dynamisk 
leseopplevelse, som kan gi bedre forståelse. Dette bør ikke føre til merverdiavgiftsplikt for den 
elektroniske publikasjonen så lenge det litterære verket i sin statiske presentasjon klart er 
hovedinnholdet i den elektroniske boken. 

Vi er enige i at det ikke er hensiktsmessig å stille vilkår om at boken også må være utgitt i trykt 
format for å gi merverdiavgiftsfritak for den elektroniske boken. 

Vi er også enige i at det bør etableres et merverdiavgiftsfritak for fremstillingskostnader for 
elektroniske bøker når distribusjonen er gratis eller av liten kommersiell betydning. En del av våre 
forfattermedlemmer er selvpubliserende med beskjeden omsetning, og en slik bestemmelse vil 
være avklarende for dem.

Når det gjelder særregulering for samleabonnement, kan vi ikke gi vår tilslutning til forslaget om at 
dersom ett element er merverdiavgiftspliktig, så skal hele abonnementet være det. Dette er etter 
vårt syn en urimelig forenkling. Tilfeller med 2 % merverdiavgiftspliktig innhold bør ikke behandles 
likt med tilfeller som har 98 % avgiftspliktig innhold, så her må det åpnes for en forholdsmessighet.

Med vennlig hilsen

Jan Terje Helmli  
juridisk rådgiver

 


