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Høring om fritak for merverdiavgift for elektroniske publikasjoner 

Vi viser til invitasjonen til å delta i høringen om Skattedirektoratets forslag om å fjerne merverdiavgiften for 

elektroniske tidsskrifter og bøker, datert 19.12.18.  

Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere og frilansere, 

som har journalistikk som yrke. Medlemmer av NJ arbeider på grunnlag av retten til fri informasjon og 

hensynet til faglig integritet i samsvar med presseetikken. Vi skal ivareta medlemmenes journalistfaglige 

interesser og blant annet verne om ytringsfriheten og den redaksjonelle uavhengigheten.  

I dette høringssvaret vil vi kommentere den delen av høringen som omfatter elektroniske tidsskrifter.  

NJs standpunkt oppsummert: 

NJs prinsipale standpunkt er at Merverdiavgiftslovens §6-2 bør endres slik at den omfatter all elektronisk 

publisering som faller innenfor rammene av Mediefridomslova. I denne høringen argumenterer vi for at 

Skattedirektoratets forslag ikke er ajour med den medievirkeligheten loven skal regulere og at 

konsekvensene av forslaget vil stå i motstrid til Regjeringens uttalte mål på området. 

NJs sekundære standpunkt er at forslaget til ny forskrift §6-4-1 må gjøres plattform- og teknologinøytral og 

at underpunkt d), som knytter elektroniske publiseringe til trykte utgaver, må fjernes.  

Bakgrunn 

NJs prinsipielle utgangspunkt i denne saken er at staten ikke skal skattlegge det frie ord. I vårt virkeområde 

vil det si redaksjonelt innhold som faller innenfor Mediefridomslova. Dette har vært norsk politikk siden 

omsetningsavgiften ble innført i 1935, et prinsipp som ble videreført gjennom reglene for merverdiavgift i 

1970.  Begrunnelsen har hele veien vært todelt. Den kulturpolitiske begrunnelsen er at norsk er et lite 

språksamfunn som det er viktig å bygge opp under gjennom å holde prisen på aviser, tidsskrifter og bøker 

nede. Den andre begrunnelsen handler om demokratiet: Å legge til rette for den offentlige samtalen 

gjennom å underbygge økonomien i et mangfold av tidsskrifter, aviser og magasiner, og derigjennom skape 

et grunnlag for en mangesidig og fri opinionsdannelsei.  

Da loven om merverdiavgift ble innført for snart 50 år siden, lå det i sakens natur at disse 

lovbestemmelsene handlet om trykksaker. Loven og forskriftene bærer fortsatt preg av dette, for eksempel 

ved at reguleringen er knyttet til papir, frekvens og utgivelsesplaner - bestemmelser som er tilpasset trykte 

mediers begrensninger knyttet til produksjon og distribusjon. Digital publisering og distribusjon har i stor 

grad løst disse begrensningene. Samtidig bygger den teknologiske utviklingen opp under myndighetenes 

kulturpolitiske mål, ved at innholdet er tilgjengelig nær sagt når som helst og hvor som helst. Av den grunn 

ble loven endret i 2016. I prosessen som førte til lovendringen, åpnet Stortingets finanskomite for at 

fritaket for merverdiavgift skulle omfatte alle elektroniske nyhetstjenester «som tekst, lyd og bilde. Fritaket 



vil da og gjelde tv-nyhende, i tillegg til nyhende på mobil og nettbrett.»ii Dette lå til grunn da ESA/EFTA 

notifiserte fritaket for merverdiavgiftiii.   

Med dette prinsipielle bakteppet, forankret i storting og regjering, og klarert av EFTAs kontrollorgan, er NJ 

overrasket over at Skattedirektoratet fremmer et forslag som åpner for nye runder med diskusjoner som 

tilsynelatende har sitt utspring i en manglende forståelse av forskjellen mellom trykte og digitale medier, og 

for hvilken merverdi digitale medier bringer med seg når det gjelder myndighetenes mål om et mangfoldig, 

oppdatert og interaktivt medietilbud til befolkningen.  

NJs prinsipale standpunkt 

NJs prinsipale standpunkt til Skattedirektoratets forslag er at skillet som skapes mellom «Elektroniske 

nyheitstenester» og «Elektroniske tidsskrift» hører hjemme i en annen tid - med en annen teknologi. Dette 

kommer blant annet til uttrykk gjennom at direktoratet ser ut til å tolke nyhetsbegrepet som avgrenset til 

hendelsesnyheter som dekkes løpende på nett, i aviser radio eller tv, og ikke omfatter nyheter som 

publiseres i tidsskifter, magasiner eller fagpresse. Denne delen av mediebransjen har vært gjennom den 

samme teknologiske utviklingen som resten av bransjen de siste tjue årene. Dette innebærer at de 

tradisjonelle utgivelsesplanene for trykte publikasjoner nå inngår i bredt anlagte publiseringsplaner der 

løpende publisering via elektroniske nyhetstjenester er målet. Denne endringen skyldes dels den 

teknologiske utviklingen, dels redaksjonelle ambisjoner – og ikke minst forventningene fra målgruppen til 

publikasjonene. Gjennom samspillet mellom elektroniske og trykte utgaver har en rekke tidsskrifter, 

fagblader og magasiner vært med på å prege nyhetsbildet de senere årene, med saker som i mange tilfeller 

er plukket opp av massemediene. Denne utviklingen kommer til uttrykk ved at tidsskrifter og fagblader nå 

årlig er med og konkurrerer om SKUP-prisen. I 2018 var Tidsskriftet for Norsk Psykologforening og 

FriFagbevegelse blant kandidatene til denne prestisjefylte prisen for undersøkende journalistikk. Året før 

var Teknisk Ukeblad, Politiforum, Dagens Medisin og Utdanning det samme.  

I forlengelsen av dette mener NJ at premisset om at det må eksistere en trykt utgave av publikasjonen for 

at fritak for merverdiavgift skal inntreffe, må fjernes. Som beskrevet ovenfor, går utviklingen i retning av at 

stadig mer innhold publiseres elektronisk og at papirutgaver bygges ned eller avvikles fordi publikum nås 

raskere, bedre og mer kostnadseffektivt gjennom elektroniske utgaver. Samtidig har mulighetene som 

følger med elektronisk publisering, ført til en framvekst av nye nisjemedier som bidrar til mangfoldet 

innenfor sine fagfelt. For eksempel forskning.no som bringer kunnskap om aktuell forskning ut til et bredt 

publikum, og journalisten.no og medier24.no som gir bred og oppdatert informasjon om hva som skjer i 

mediebransjen.  

• På denne bakgrunn foreslår NJ at: 

o Mval. §6-2 utvides til også å omfatte tidsskrifter og magasiner. 

o Det foreslåtte premisset om en trykt utgave i mval. §6-4 (1) fjernes. 

NJs sekundære standpunkt 

NJs sekundære standpunkt er knyttet til Skattedirektoratets utkast til forskrift §6-4-1. Vi opplever utkastet 

som et forsøk på å presse elektroniske medier inn i et rammeverk som er tilpasset trykte mediers 

begrensninger (se over). Dette står i motstrid til Regjeringens uttrykte mål om å «Innføre 

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»iv, og også Skattedirektoratets egen passus om at det ikke er 

ønskelig å avgrense fritaket til å «berre gjelde pdf-filer av den trykte utgåva» (s. 3)   

Det er særlig den foreslåtte inngangen på forskrift §6-4-1, og underpunkt d), vi har innvendinger mot: 



 «§6-4-1 (1) Med elektroniske utgaver av tidsskrift menes dokumentfiler med tekst og stillbilder som … 

d) omsettes under samme varemerke, med samme utgiver, ansvarlig redaktør og utgivelsesplan som et 

tidsskrift fritatt etter merverdiavgiftsloven § 6-3.» 

For at lovgivningen skal kunne «ivareta utviklingen av det digitale mediesamfunnet» må den tilpasses det 

samfunnet den skal regulere. «Dokumentfiler med tekst og stillbilder» er i svært liten grad en del av dette. 

Det digitale mediesamfunnet kjennetegnes av levende bilder og tekster som oppdateres i takt med 

endringene i saksforholdene som journalistikken omhandler. Disse endringene følger naturlig nok ikke 

utgivelsesplanene til de trykte mediene. Denne selvfølgeligheten har vært en evig kime til frustrasjon i 

avisredaksjonene, som umulig kunne konkurrere med radio og tv når noe skjedde. Det er mildt sagt 

oppsiktsvekkende at Skattedirektoratet foreslår ordninger som vil bidra til å videreføre dette handikappet 

nå som problemet er løst. Vi minner i denne sammenheng om at lovendringen fra 2016 for elektroniske 

nyhetstjenester er både teknologi- og plattformnøytral. Også før denne lovgivningen kom på plass, var det 

diskusjoner om fritaket skulle begrenses til pdf-utgaver av avisene – såkalte e-aviser. Når vi i dag ser e-

avisenes marginale plass i befolkningens mediebruk; 1,9 % benytter e-avis, ifølge de seneste 

undersøkelsenev, kan vi trygt si at fornuften vant til slutt. Vi ser ingen grunn til at det bør brukes tid og 

ressurser på en omkamp om dette punktet. 

• På denne bakgrunnen foreslår NJ at forskriften §6-4-1 gjøres plattform- og teknologinøytral og at 

forslagene som knytter den elektroniske publiseringen til trykte utgaver, fjernes.  

     

 

Med vennlig hilsen 
 

 
 
Hege Iren Frantzen 
Leder av Norsk Journalistlag 

 

i Mediemangfoldsutvalget s. 42 (NOU:2017:7) 
ii Innst 355 L 2014-2015, s. 15 
iii https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/subject-notification-of-vat-zero-rating-for-electronic-news-
services/id2465019/ 
iv https://www.medietilsynet.no/om/aktuelt/ny-regjeringsplattform/ 
v https://kantar.no/kantar-tns-innsikt/de-offisielle-lesertallene-for-papiraviser/ 
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