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Høringssvar – merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner 
 
 
Schibsted News Media viser til MBLs høringssvar til Skattedirektoratets forslag til regler for mva-fritak 
for elektroniske publikasjoner. Schibsted støtter MBL sine vurderinger, og ønsker i tillegg å knytte 
noen egne kommentarer til forslaget.  
 
Schibsted News Media er en del av Schibsted-konsernet og består blant annet av Aftenposten, 
Bergens Tidende, E24, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, VG og seks lokalaviser på Sør- og 
Vestlandet. 
 
Den prinsipielle begrunnelsen for at journalistikk skal være belagt med moms ligger 50 år tilbake i tid, 
da man besluttet at papiravisene skulle være fritatt: Den samfunnsfunksjonen redaktørstyrte medier 
ivaretar, og det frie ordskiftet i mediene, representerer en demokratisk verdi langt ut over det 
kommersielle, og skal ikke avgiftsbelegges. Dette er mer enn noe annet et verdistandpunkt. Det har 
altså i alle disse årene vært journalistikkens samfunnsfunksjon, og det ytringsrommet mediene åpner 
for fri debatt, som har begrunnet mva-fritaket, ikke kanalene man benytter eller medieformatene man 
har hatt til disposisjon. Det er slik sett et noe underlig paradoks at man i 2019, 25 år etter at internett 
gjorde seg gjeldende i bred forstand, fremdeles strever med å tilpasse seg en virkelighet som med 
respekt å melde ikke bør være ny for noen. 
 
Når dette er nevnt ser vi at den politiske viljen er god, slik det blant annet fremgår av den nye 
regjeringserklæringen. Fra god vilje til regler som gjør vilje til virkelighet ser det imidlertid ut til å være 
et stykke vei. Utgangspunktet må være at all digital journalistikk omfattet av lov om redaksjonell fridom 
i media bør ha mva-fritak. Dit kommer vi ikke med Skattedirektoratets forslag.  
 
Mva-fritaket for journalistikk er fundamentert i samfunnets behov, men uten levedyktige norske 
redaksjoner risikerer man at det er etter hvert ikke er noe å gi avgiftsfritak for. Derfor er de siste ti 
årenes utfordringer med å opprettholde norske redaksjoner på et forsvarlig nivå blitt et moment i 
avgiftsdiskusjonene som har fått bred politisk legitimitet. Fritaket for “elektroniske nyhetstjenester” i 
2016 var delvis begrunnet med bakgrunn i dette, og har vært til stor hjelp i arbeidet med å bygge en 
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digital abonnementsøkonomi av betydning. Situasjonen er ikke vesentlig annerledes for periodiske 
publikasjoner enn for løpende nyhetstjenester, og argumentene som lå til grunn for endringene fra 
2016 kan i all hovedsak repeteres.  
 
Skattedirektoratet peker helt korrekt på noe av denne inkonsekvensen, både i forholdet mellom papir 
og andre distribusjonsformer, og i forholdet mellom “nyhetstjenester” og “publikasjoner”.  
Man ender likevel opp med et forslag som på vesentlige punkter dessverre ikke svarer logisk på 
behovene i en moderne mediehverdag. 
  
Vi ønsker ganske kort  å peke på fire problemområder i direktoratets forslag: 
 

1) Kravet om at de digitale utgivelsene må være koblet til en papirpublikasjon. 
 
Dette er et helt utdatert vilkår i dagens medievirkelighet og vil virke motsatt av det Regjeringen legger 
opp til i Granavolden-erklæringen: “...mediepolitikken skal stimulere til innovasjon og nyskaping,og 
samtidig opprettholde den frie pressens tradisjoner og grunnverdier i en ny tid.” En tvunget kobling til 
papir vil gjøre at mange digitale medieaktører som fyller sitt samfunnsoppdrag på en like aktverdig 
måte som papirpublisistene, faller utenfor. Det bryter fullstendig med den opprinnelige begrunnelsen 
for at journalistikken ikke skal være belagt med avgifter, og den nye regjeringens ambisjoner for 
transformasjon i bransjen. Overordnet i mediepolitikken bør man snarere insentivere overgang til 
digital enn å lage regler som lenker bransjen til papirproduktene.  
 

2) Abonnementspakker, med både avgiftsfrie og avgiftsbelagte produkter. 
 
I forslaget til ny Mval. § 6-2 (2) og § 6-4 (2) legges det opp til at det for abonnementspakker som 
inneholder både avgiftsfrie og avgiftsbelagte produkter skal beregnes ordinær mva for hele pakken. 
Dette er etter vårt skjønn helt uholdbart.  
Abonnementspakker lages for å være en hensiktsmessig produkt for publikum og gjøre det enklere for 
folk å skaffe seg det medieinnholdet de ønsker. Forslaget fra direktoratet vil gjøre at slike pakker ikke 
lenger vil være et tilgjengelig produkt. Tanken om at bare ett avgiftspliktig produkt i en pakke med flere 
avgiftsfrie som skulle føre til en form for avgiftssmitte til hele pakken er uprinsipielt og direkte 
meningsløst. Det er mulig intensjonen bak forslaget er å forenkle avgiftsbehandlingen både for 
bedriftene og for skatteetaten, men her må vi gi en krystallklar tilbakemelding om dette ikke er en 
akseptabel innretning.  
Det er ikke noe nytt at man splitter fakturaer for samleprodukter i avgiftspliktig og avgiftsfritatt innhold, 
og det kan vi også gjøre i dette tilfellet.  
  

3) “Fast utgivelsesplan” 
 
Vilkårene om utgivelsesplan knytter seg i stor grad til forslaget om å knytte det digitale avgiftsfritaket til 
papirpublikasjoner, og bør derfor utgå. Man kan selvsagt tenke seg at det stilles krav om fast 
utgivelsesplan også om man forlater koblingen til papir, men dette er en lite hensiktsmessig måte å 
regulere digital publisering på. Selv om det for mange digitale publikasjoner vil foreligge en datofestet 
utgivelsesplan så vil det ikke være unormalt at man fraviker denne planen når store hendelser 
inntreffer, eller man har behov for ekstrapublisering av andre grunner. Det ville være meningsløst å 
avgiftsbelegge slikt unntak fra planen.  

 



 

4) “Dokumentfiler med tekst og stillbilder” 
 
Direktoratets definisjon av elektronisk tidsskrift hører hjemme i et annet decennium: “...dokumentfiler 
med tekst og stillbilder.” Selv i små redaksjoner er lyd og levende bilder en del av den redaksjonelle 
verktøykassen. Vi kan forstå at det vil være et behov for å avgrense mot publisering av for eksempel 
hele filmer, men det er ikke i tråd med den moderne medievirkeligheten å holde lydkutt og levende 
bilder utenfor definisjonen. Dette vil gå på tvers av regjeringens ønske om å legge til rette for 
innovasjon og heller sette medienes utvikling tilbake i tid.  
 
For mer  utfyllende kommentarer viser vi, som nevnt innledningsvis, til MBLs høringssvar.  
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