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MERVERDIAVGIFTSFRITAK FOR ELEKTRONISKE PUBLIKASJONER 
 
Vi viser til brev av 19. desember 2018, med forslag om innføring av mva-fritak for elektroniske 
tidsskrifter og bøker, samt forslag om endring av gjeldende fritak for elektroniske nyhetstjenester. 
Nedenunder følger tilsvar og kommentarer fra Teknisk Ukeblad Media AS. 
 
1. Generelt  
 
Teknisk Ukeblad Media AS er en publisist som hovedsakelig publiserer nyheter innenfor trianglet 
teknologi, samfunn og økonomi. TU Media AS publiserer daglig et mangfold av digitale nyheter 
gjennom våre heleide titler TU.no, digi.no, Veier24.no og Insidetelecom.no. Publisering av digitalt 
innhold er i dag vår hovedaktivitet.  
 
TU Media når månedlig ca. 1,5 millioner unike digitale brukere, og når dermed langt utenfor vår 
«historiske kjerne». Vi har vært gjennom en betydelig digital utvikling fra å være en relativt spisset 
nisjepublisist til å publisere allmenne nyheter. Ikke ulikt det Norges handels og sjøfartstidende 
(NHST) i sin tid gjorde da de ble Dagens Næringsliv (DN). Ca. halvparten av vår digitale trafikk er i dag 
fra mobile enheter.  
 
I tillegg utgir vi fortsatt Teknisk Ukeblad på papir, som nå er redusert fra 44 til 11 utgaver årlig. 
Papirutgaven distribueres – i all hovedsak – til medlemmer av Nito og Tekna. Opplaget til Teknisk 
Ukeblad på papir er ca. 155.000 eksemplarer. Papirutgaven av Teknisk Ukeblad har hatt nullsats 
(mva) siden ordningen ble innført.  
 
TU Media har siden 1. august 2016 solgt «TU Ekstra» - et digitalt abonnement på «lukkede» saker fra 
TU.no og Digi.no. Innhold om teknologi, energi, miljø, klima og digitalisering er allmenne nyheter i 
dagens samfunn. Våre største konkurrenter i markedet er DN, Aftenposten, Finansavisen og VG.  
 
Vi har pt. 6.400 betalende abonnenter på TU Ekstra – et produkt som er i god vekst. Til tross for at vi 
bestrider at vårt innhold er å betrakte som nisje (våre konkurrenter overlapper betydelig vårt 
innhold) betaler vi pt. mva på salg av TU Ekstra. Veiledende pris er kr. 1.690,- pr år (inkl. mva).  
 
Dagens mva-regime gir ikke rom for å konvertere medlemmene i Nito og Tekna (som får TU på papir) 
til digitale abonnenter av TU Ekstra. En konvertering vil, med dagens mva-regler, øke kostnaden for 
Nito og Tekna med anslagsvis 6 til 8 MNOK årlig, som vil gjøre det digitale produktet for dyrt.  
 



TU Media finner dagens mva-ordning urimelig og konkurransevridende. Terskelen for at andre 
medier skal konkurrere mot oss er lavere enn før – da de har en betydelig kostnadsmessig fordel av 
nullsats på mva. Både Aller Media, VG, DN og andre allmenne medier entrer nå våre stoffområder 
med mva-frie abonnementstilbud. De samme aktørene bruker oss samtidig som attraktive 
jaktmarker for rekruttering av kompetanse.   
 
I 2016 ble det innført avgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester. Fritaket diskriminerer store deler 
av norske nyhetsmedier ved at nisjemedier ble holdt utenfor. Norske publisister generelt trenger 
fremtidsrettede ordninger for å kunne følge med – og bidra til – en offensiv digital utvikling. Vi 
trenger digitalt mva-fritak for ikke å bli overkjørt av konkurrenter – norske og utenlandske – og for å 
opprettholde kvalitetspublikasjoner på det norske språk.  
 
Det er derfor skuffende at høstens innspill fra mediebransjen om at mva-fritaket for elektroniske 
nyhetstjenester også må inkludere nisjemediene, ikke har blitt tatt til følge. Det har bredt seg en 
unison oppgitthet over at store deler av norske medier får en «mva-straff» i forhold til de store 
mediene. Ikke minst fordi det er det motsatte av Stortingets og regjeringens klare signaler om at 
fritaket skal skape incentiver. I dag virker det tvert imot som et vekst- og utviklingshinder for små, 
nyskapende og ressursbegrensede aktører.  
 
Vi er bekymret over at forslaget som nå er lagt frem om «Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske 
publikasjonar» har for trange og gammeldagse rammer. Det virker begrensende og sterkt 
konkurransevridende for både TU Media og andre mindre publisister av nyheter. De store 
publisistene har fordeler som gjør konkurransen fra de små lett å møte.  
 
Den digitale utviklingen har så vidt begynt. Rammebetingelsene for videre utvikling må være like, 
rettferdige og oppmuntre til å satse på mer – ikke mindre – norsk innholdsproduksjon.    
 
2. Innspill til høring 
 
TU Media har jobbet mye og lenge med mva-saken. Både i samarbeid med Mediebedriftene og 
Fagpressen, men også via våre eiere Nito og Tekna. Samt med arbeidstakerorganisasjonen Abelia, der 
vi er medlem.  
 
Vi har brukt betydelig tid og store beløp på utredninger og innspill, både til politikere og 
forvaltningen. Dette fordi det er viktig for oss, og fordi vi ønsker å bidra til å skape en åpen, 
rettferdig, nødvendig, dynamisk og fremtidsrettet utvikling for alle norske nyhetspublisister.  
 
Høringsnotatet som er sendt ut svarer ikke på hva politikerne ba om å få utredet. Et rammeverk som 
i praksis kun vil tilgodese pdf-utgaver av trykte titler er bakstreversk, og «et Gutenbergsk svar» på en 
digital utfordring.  Det som fremkom i Meld St. 2 – revidert nasjonalbudsjett og NOU´en vedr. 
mediemangfold i 2017 var derimot offensivt og digitalt: 
 

«Stortinget ber regjeringen vurdere utvidelse av momsfritaket for medier til å gjelde all digital 
journalistikk og komme tilbake i RNB 2017». 
 
Mediemangfoldsutvalget (NOU 2017: 7 Det norske mediemangfoldet – En styrket politikk for 
borgerne) foreslår å utvide dagens merverdiavgiftsfritak til å gjelde alle nyhets- og 
aktualitetsmedier slik at også medier som dekker få stoffområder i dybden, men ikke 



oppfyller kravet til bredde, omfattes. Etter utvalgets syn bør fritaket derfor også omfatte 
fagblader og magasiner med betydelig utbredelse og allmenn samfunnsinteresse. 

 
TU Medias tilsvar i denne omgang samsvarer – derfor og likevel – med den anmodning som ble sendt 
Skattedirektoratet fra Mediebedriftene og Fagpressen høsten 2018 (se vedlegg - brev til 
Skattedirektoratet 5. september, 2018). 
 
Følgende utdrag fra nevnte tilsvar er også kjernen i vårt høringssvar til Skattedirektoratets forslag: 
 

3. Innspill til utvidelsen av gjeldende merverdiavgiftsfritak   
 
Det bør fremstå som klart at kjernen i det Stortinget etterspør, og som vi er opptatt av, er at den 
dybdejournalistikken som ligger hos Fagpressens medlemmer, og som tradisjonelt har vært å finne i 
de trykte tidsskriftene, og i dag nisjemediene, blir en del av de digitale nyhetstjenestene som er fritatt 
for merverdiavgift.   
 
Disse aktørene er som nyhetsformidlere en helt nødvendig og vesentlig bidragsyter i den offentlige 
debatten. Også redaksjonene, som i utgangspunktet formidler en større bredde av nyheter, trenger 
den spesialiserte og dyptgående nyhetsjournalistikken nisjemediene representerer, som grunnlag for 
sine nyhetstjenester.   
 
Parallelt med dette er det viktig å innse at den digitale utviklingen tar over for de tradisjonelle, og i 
dag nærmest historiske, distribusjonsformene som trykket papir og postgang representerer. Å knytte 
et avgiftsfritak til papirutgaver gir derfor ingen mening. Dette like lite som å forskjellsbehandle 
dybdejournalistikken som nisjemediene representerer, og formidlingen av de såkalte 
breddenyhetene, avgiftsmessig.   
 
Merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester i merverdiavgiftsloven § 6-2 lyder i dag:   
 
 «§ 6-2. Elektroniske nyhetstjenester  
 
(1) Omsetning av elektroniske nyhetstjenester er fritatt for merverdiavgift.   
 
(2) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med elektroniske nyhetstjenester.»  
Ordlyden i denne lovbestemmelsen dekker etter vårt syn nyheter uavhengig av om de kommer fra et 
større mediehus som dekker bredde eller en «smalere» leverandør, som dekker dybde.   
 
Vi ser derfor ingen lovteknisk grunn til at et fritak for «digitale tidsskrifter» må eller bør forankres 
uttrykkelig i merverdiavgiftslovens § 6-3. Riktignok er ikke ordlyden i denne bestemmelsen alene til 
hinder for at også tidsskrift som distribueres kan komme inn under fritaket. Vi antar imidlertid på 
bakgrunn av fast praksis knyttet til tolkningen av bestemmelsen, at den kun gjelder tidsskrift trykket 
på papir, og at en eventuell utvidelse følgelig må gjennom en lovendringsprosess med høring osv.   
 
Det skillet som tradisjonelt har vært mellom tidsskrifter og aviser, viskes i praksis mer og mer ut 
gjennom digitaliseringen. En opprettholdelse av dette skillet i avgiftsmessig sammenheng blir derfor 
også både kunstig og ikke minst, svært upraktisk. Etter vårt syn hører derfor en innlemming av den 
dybdejournalistikken som den tidligere tidsskriftsbransjen representerer, naturlig med i omtalen og 
reguleringen av elektroniske nyhetstjenester i merverdiavgiftsloven § 6-2.   
 
Fordi bestemmelsens ordlyd er så vidt vid kreves kun en tilpasning av tilhørende 
forskriftsbestemmelser (FMVA). FMVA § 6-2-1 lyder i dag:   
 



 «§ 6-2-1. Elektroniske nyhetstjenester  
 

  Med elektroniske nyhetstjenester menes elektroniske tjenester som:   
 
a) i hovedsak inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff  
b) er rettet mot allmennheten  
c) har en ansvarlig redaktør  
d) publiseres ukentlig eller oftere.»  

 
Utfordringen for nisjemediene er først og fremst kravet til bredde i bokstav a) slik det er lagt til grunn 
at det skal fortolkes i brev (Fellesskriv) av 26. februar 2016 fra Skattedirektoratet til skattekontorene. 
Av Fellesskrivet fremgår at nyhetstjenester som stort sett omhandler saker fra bare en sektor eller er 
rettet mot én interesse, for eksempel kultur, religion, sport eller yrke, ikke er ment å skulle være 
omfattet av fritaket. Denne avgrensningen har i praksis vært forstått som en ekskludering av det som 
har vært utgivelsen av tradisjonelt sett tidsskrifter, bare i digital form, fra fritaket.    
 
Samme forskriftsbestemmelse bokstav b), kravet om at stoffet er rettet mot allmennheten, kan i 
utgangpunktet reise tilsvarende avgrensingsspørsmål. Vi mener imidlertid at det primært må gå på at 
stoffet er av allmenn interesse, det vil si at det omhandler dagsaktuelle eller historiske hendelser som 
i utgangspunktet gjelder alle, eller samfunnet som helhet, og/eller at stoffet gjøres tilgjengelig for 
allmennheten ved at hvem som helst som et utgangspunkt kan be om tilgang og lese det.    
 
Etter vårt syn bør følgelig forskriftsbestemmelsen tilpasses og endres. Vårt forslag er (endringer 
markert med rødt):   
 

 «§ 6-2-1. Elektroniske nyhetstjenester  
 

  Med elektroniske nyhetstjenester menes elektroniske tjenester som:   
 
a) i hovedsak inneholder bred eller dyptgående dekning av nyhets- og aktualitetsstoff  
b) er av allmenn interesse  
c) har en ansvarlig redaktør  
d) publiseres ukentlig eller oftere.»  

 
Vi mener at begrepet «dyptgående» fanger opp essensen og innholdet i dagens nisjemedier og det 
som tradisjonelt har vært kategorisert som tidsskrifter. Begrepet eliminerer også distribusjon av mer 
overflatisk stoff samt stoff som ikke egentlig har et redaksjonelt innhold.   
 
Av hensyn til myndighetenes behov for en avgrensning av fritaket, samt kontroll, mener vi at en slik 
løsning også er bedre enn at kravet til bredde tas ut av forskriftsbestemmelsen, uten andre endringer 
og/eller tilføyelser.  
 
Det er vår oppfatning at en endring av forskriften som foreslått er gjennomførbart, både under 
hensyntagen til det lovtekniske, og en eventuell ESA-avklaring. Vi kan ikke se at de nye kriteriene byr 
på større utfordringer enn det som allerede ligger i bestemmelsen. Det at en bestemmelse krever et 
visst skjønn av den som anvender loven, det være seg den skattepliktige, forvaltningen, eller 
domstolene, kan uansett ikke være til hinder for at en bestemmelse vedtas.   
 
At tilpasningen kun krever en endring på forskriftsnivå er også en åpenbar fordel, da endringen 
dermed ikke gjør høring påkrevet. Tilsvarende mener vi at en notifikasjon hos ESA ikke nødvendigvis 
må gjennomføres, og om den må, at den vil være betydelig enklere enn ved en (ny) lovendring. Slik vi 
forstår det er det ingen føringer, hverken i den konkrete rettslige vurderingen, eller i de rettskildene 
ESA baserte sin vurdering på, i relasjon til innføringen av fritaket i § 6-2, om at vilkåret om bredde var 



av betydning for godkjennelsen. Følgelig burde heller ikke et alternativt vilkår, som går på dybde, by 
på problemer.      
 
Av bestemmelsen skal det det fortsatt fremgå at det er et krav om at man har en ansvarlig redaktør. I 
det ligger, som for dagens fritak, at det har det innhold som bransjen tradisjonelt har lagt til grunn. 
Selv om Skattedirektoratet i sitt brev av 26. februar 2016 uttaler at de ikke finner det ønskelig å knytte 
kravet til ansvarlig redaktør opp mot særnorske reguleringer, mener vi at det vil være retningsgivende 
at virksomheten, særlig hvor man ikke har andre holdepunkter, følger redaktørplakaten og er 
underlagt PFU.   
 
Videre fastholdes kravet om ukentlig eller oftere publisering. Dette vil stimulere til en digital utvikling 
blant våre medlemmer som er sterkt ønskelig.   

 
3. Oppsummering 
 
Vi ber om at Skattedirektoratet bidrar til å finne en digital og fremtidsrettet løsning på mva-området 
for norske medier – som ikke diskriminer utfra posisjon, størrelse eller historie. Teknologi-, energi- og 
miljøspørsmål er av allmenn interesse og en solid dekning av dette er grunnleggende for en 
konstruktiv samfunnsdebatt. TU Medias digitale rekkevidde beviser at innholdet treffer bredt. I løpet 
av et år får vi for eksempel mer enn 500.000 kommentarer fra leserne.  
 
Innhold som tidligere var å anse som nisje og spesialisert er nå i mange tilfeller allment interessant. 
Både fordi befolkningen er mer interessert enn tidligere, men også fordi også små medier har kunnet 
nå massemarkedet – nettopp som følge av den digitale utviklingen.  
 
I tillegg til de opprinnelige grunnene til å gi norske publikasjoner mva-fritak, vil vi hevde at en 
utvidelse av fritaket også vil bidra til å gjøre den norske befolkningen mer kunnskapsrik. Det må – i 
seg selv – ansees som et betydelig gode for nasjonen. Et utvidet mva-fritak er en rimelig måte å sørge 
for viktig kunnskapsdeling i en nasjon med snaut 5,5 millioner brukere av eget språk.  
 
Dersom det er ønskelig, møter vi gjerne for å diskutere saken og forslaget nærmere. Spørsmål kan 
rettes til undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Jan M. Moberg 
 
Ansvarlig redaktør og adm. dir. 
Teknisk Ukeblad Media AS 
 
 


