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HØRING – ENDRINGER I MVA-REGELVERKET (ref. 2016/22142) 
 

Vi viser til brev av 19. desember 2018 fra Skattedirektoratet, med forslag om innføring av 
merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker.  

I høringsnotatet ligger også et forslag knyttet til samleabonnement, dvs. abonnementstilbud som 
inneholder flere publikasjoner/tjenester og hvor det betales én samlet pris for hele pakken. 
Tilsvarende regel er foreslått innført for elektroniske nyhetstjenester, jf. forslag til mval. § 6-2 nytt 
annet ledd. Det går ut på at nyhetstjenester som i utgangspunktet er mva-fritatt, blir avgiftspliktig 
dersom de «omsettes sammen» med andre tjenester som er avgiftspliktige. 

Det er bedt om høringsinstansenes syn på om det er ønskelig med en særregulering som nevnt for 
samleabonnement. Høringsfrist er satt til 15. februar 2019.  

 

Om Polaris Media 

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved 
sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS i 
2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det 
ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er i dag Norges tredje 
største mediehus- og trykkerikonsern. Polaris Media består av 29 lokale og regionale mediehus og 5 
tilknyttede mediehus, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. 

 

Oppsummering 

Mediebransjen er midt i en digital transformasjon. Innovasjon og utvikling er og har vært viktige 
bærebjelker for å sikre levedyktige medier også i fremtiden. Uavhengig journalistikk er en viktig del 
av infrastrukturen i et velfungerende demokrati. Vi må nå leserne der de er og sikre finansieringen av 
journalistikken. Konkurransen har blitt global, og internasjonale aktører som Facebook og Google tar 
over 75% av all digital annonsering. Mediehusene jobber hver dag for å møte denne konkurransen 
med unikt innhold og gode produkter. Det er viktig at rammebetingelsene er plattformuavhengige og 
fremmer konkurransekraften for norsk journalistikk. Merverdiavgiftsfritaket for elektroniske 
nyhetstjenester har fungert etter hensikten i så måte. Polaris Media mener at forslaget om 
merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker er viktig, men forslaget er for snevert og 
kan begrense nødvendig innovasjon og omstilling. Spesielt vil det være begrensende å knytte 
bestemmelsen for fritaket opp mot utgivelse på papir. Vi mener grunnleggende at all digital  

 



   

 

journalistikk under lov om redaksjonell fridom i media bør ha merverdiavgiftsfritak for å støtte opp 
under nyhetsformidling, samfunnsdebatt, norsk språk og kultur.  

 

Polaris Media advarer imot det nye unntaket i mval. § 6-2 (2). Endringen fremstår i praksis som en 
gjeninnføring av avgiftsplikten for elektroniske nyhetstjenester, i strid med formålet med ordningen 
og de forutsetninger Stortinget og Regjeringen la til grunn da fritaket ble innført. Avgiftsfritaket for 
elektroniske nyhetstjenester har hatt positiv effekt på innovasjon og bidratt til å utvikle digitale 
brukerinntekter som har fått stadig større betydning for finansieringen av journalistikken.  

 

Polaris Media viser for øvrig til MBLs høringssvar som vi stiller oss bak og er enig i, som 
oppsummerer slik: 

 Vårt utgangspunkt er at all digital journalistikk under lov om redaksjonell fridom i media bør ha 
mva-fritak. Forslaget til mval. § 6-4 knyttes opp mot utgivelse på papir, og gjør bestemmelsen 
bakoverskuende.  

 Forslaget til merverdiavgiftsforskriften § 6-4-1 har store svakheter, som betyr at dersom fritaket 
gjennomføres på denne måten vil det i praksis ha svært begrenset betydning for tidsskriftene 
som omfattes. Det vil være tilstrekkelig at det stilles krav om at man opererer under samme 
varemerke, med samme utgiver og samme ansvarlige redaktør og har en fast utgivelsesplan.  

 Det er ikke ønskelig med en regel om at ved omsetning av flere elektroniske 
publikasjoner/tjenester i et samleabonnement, så skal eventuell avgiftsplikt for en av 
publikasjonene, «smitte over» på de øvrige, kfr. forslag til mval. § 6-2 (2) og § 6-4 (2).  

 

Nærmere om særordning for samleabonnement 

Skattedirektoratet foreslår at ved omsetning av flere elektroniske publikasjoner i et 
samleabonnement, så skal eventuell avgiftsplikt for en av publikasjonene, «smitte over» på de 
øvrige, kfr. forslag til mval. § 6-2 (2) og § 6-4 (2).   

Forslaget innebærer en særordning, da utgiver/selger av slike abonnement ellers har krav på delvis 
mva-fritak.  

Mva-fritak for elektroniske nyhetstjenester ble innført 1. mars 2016. Ordningen er teknologinøytral, 
slik at den stimulerer mediene i overgangen til digital publisering, og til en økt satsing på nyheter 
publisert digitalt. Fritaket for elektroniske nyhetstjenester skulle gjelde «alle nyhende- og 
aktualitetstenester som tekst, lyd og bilde».  Det er også slik fritaket er notifisert og godkjent av ESA, 
EFTAs overvåkningsorgan.  

En samlet mediebransje har stått bak at ordningen må være teknologinøytral.  

Finansminister Siv Jensen uttalte i mars 2016 at «lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi 
fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt», mens kulturminister Linda Hofstad Helleland pekte 
på at ordningen ville «gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk 
mediebransje». I Granavolden-erklæringen gjentar regjeringen at «mediepolitikken skal stimulere til 
innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en 
ny tid» 



   

 

 

Polaris Media er mot forslaget om særordning for samleabonnement. Vi understreker betydningen 
av merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetsmedier både som bidrag til ytterligere innovasjon 
og muligheten av å lykkes bedre med digitale brukerinntekter. Hvordan dette innholdet selges bør 
ikke påvirke mva-fritaket. Vi er også opptatt av at forutsigbarhet i et virkemiddel som nylig har blitt 
innført. Vi mener at dette forslaget knyttet til samleabonnement vil innebære en gjeninnføring av 
mva på disse tjenestene, som altså fikk fritak så sent som for to år siden. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Polaris Media 

 

 

 


