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HØRING OM FORSLAG OM FRITAK FOR MVA Å ELEKTRONISKE
PUBLIKASJONER

Vi viser til Skattedirektoratets forslag til regler om fritak for mva på elektroniske
utgaver av bøker og tidsskrifter.
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Skattebetalerforeningen er i hovedsak positiv til den foreslåtte endringen. Når fritaket
for mva for bøker og tidsskrifter utgitt på papir videreføres, er det viktig at fritaket
også gjelder elektronisk publisering.

Vi er imidlertid kritisk til at det i høringsnotatet foreslås å sette som vilkår for fritak for
elektroniske tidsskrifter at tidsskrifter også publiseres på papir. Vilkåret begrunnes
med at det er i tråd med omtalen i Prop. 1 LS (2018-2019) hvor det heter at «Er/taket
v/I gjelde elektroniske utgaver av trykte tidsskrift, som ikke behøver å være identiske
med det trykte tidsskriftet.» Vilkåret om papirutgave er ikke begrunnet verken i Prop.
i eller i høringsnotatet.

Det foreslås ikke et tilsvarende vilkår for fritak for elektroniske bøker, med den
begrunnelse at «det ikkje er uvanlig å gje ut elektroniske bøker utan at det vert
utgfeve ein trykt versjon.»

Hensikten med de foreslåtte endringene er å likestille papir- og elektroniske
publikasjoner. Da er det uheldig at dette ikke gjennomføres fullt ut for tidsskrifter. Det
er videre uheldig å avgrense fritaket etter hva som er vanlig/uvanlig i dag.
Lovgivningen vil alltid henge etter den teknologiske utviklingen, og derfor er det viktig
å lage robuste regler som er holdbare over tid. Elektronisk publisering har økt i tilbud
og omfang de senere år, og det må forventes at bransjen og hva som tilbys av
produkter vil fortsette å endre seg. Vi mener ulike regler for elektroniske tidsskrifter
basert på om det samtidig publiseres på papir, er konkurransevridende og uheldig.
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Med vennlig hilsen
Skattebetalerforeningen
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