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HØRING – MERVERDIAVGIFTSFRITAK FOR ELEKTRONISKE PUBLIKASJONER 

Telenor viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 19. desember 2018 med høringsnotat om fritak 

for merverdiavgiftsplikten på tjenester med elektroniske tidsskrifter og elektroniske bøker.  

Det foreslås også endringer i fritaket som gjelder elektroniske nyhetstjenester. 

 

I Norge omsetter Telenor avgiftsfrie elektroniske nyhetstjenester gjennom selskapene  

Canal Digital AS (over satellitt) og Telenor Norge AS (gjennom kabel- og fibernett).  

Telenor ASA gir et felles høringssvar. 

Prinsipielle forhold  
Skattedirektoratet forvalter merverdiavgiften og vil derfor være berørt av reglene som utredes. 

Skattedirektoratet avgir ikke høringsuttalelse. Finansdepartementets arbeid med lovforslaget til 

Stortinget får dermed en begrensning, jf. Utredningsinstruksen av 19. februar 2016 kap. 3. Dette 

gjelder de nye lovreglene om merverdiavgift for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker. Det 

gjelder også endringen i lovregelen om fritaket for elektroniske nyhetstjenester, som det ikke fremgår 

av høringsnotatet at utredes på vegne av Finansdepartementet. 

Materielle forhold 
Høringsnotatet viser til omtalen i Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019 kapittel 36, 

med oppfølging av målet i Jeløya-plattformen om å avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papir-

bøker og e-bøker. I proposisjonen informeres det om at Finansdepartementet arbeider med å utforme 

forslag til regelendringer når det gjelder elektroniske tidsskrift og bøker og å notifisere ESA. 

 

Digitale tidsskrifter og bøker 

Ved digitalisering endres publikasjonen fra en vare til en tjeneste. Juridisk kan det vurderes å 

benytte ordet «digitale tidsskrifter og bøker» istedenfor «elektroniske». «Digital» er betegnelsen i 

Stortingets anmodningsvedtak. Dette vil i så fall være et gjennomgående forhold i andre 

bestemmelser i lov og forskrift. 
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Digitalisering 

Digitalisering innebærer at det ikke leveres et fysisk eksemplar av en publikasjon som en kjøper blir 

eier av. Enhetskostnaden ved fremstilling av et ekstra eksemplar er ubetydelig/lav. God kapasitet og 

lave priser i telekommunikasjonsnettverk fører til at levering på et fysisk digitalt lagringsmedium 

endres. Det er nå vanlig at levering skjer ved strømming og nedlasting i nettverk til brukerens 

datamaskin, nettbrett, smarttelefon. Ved strømming ligger kilden hele tiden lagret hos 

leverandøren/forlaget eller en plattform (en skytjeneste).  

 

Digitalisering gir muligheter for søkbare tilbud i samlinger av digitale publikasjoner; aviser, 

tidsskrifter og bøker. Tilbudene har ulike betalingsløsninger, betaling pr. enhet evt. ved 

«klippekort», abonnementsordninger eller en samlet leie for en tilgang med ubegrenset bruk og evt. 

en egen brukerbetaling pr. enhet når bøker og tidsskrifter kan strømmes eller lastes ned til en digital 

enhet slik at den kan leses offline. For aviser, tidsskrifter og elektroniske nyhetstjenester er løpende 

abonnementsavtaler den vanlige avtaleformen. 

 

Det er endringen fra fysisk format til digitalt format og distribusjonsformen som er foranledningen 

til behovet for å endre reglene, slik det er omtalt i Prop. 1 LS (2018-2019). For tidsskrift er fritaket 

begrenset. Fritaket for digitale tidsskrift er betinget av at det utgis et trykt tidsskrift, men som ikke 

behøver å være identisk. Forslaget for tidsskrift tar ikke høyde for en digital fremtid hvor det er 

nærliggende at i hvert fall enkelte tidsskrifter, typisk de som selges i abonnement, bare gjøres 

tilgjengelig i digitalt format. Men også tidsskrifter som har «overveiende politisk, litterært eller 

religiøst innhold» kan tenkes bare å ha en digital fremtid. Felles for slike avgiftsfrie tidsskrift er at 

de sikter seg mot bestemte målgrupper hvor digitale format, gjerne supplert med utgivers 

søkefunksjoner i innhold og med omsetning i abonnement, er den foretrukne publikasjons- og 

distribusjonsformen. 

 

Lovforslaget må etter Telenor sin oppfatning ta høyde for at digital produksjon og distribusjon 

endrer forretningsmodeller i mediebransjen. Stortingets anmodningsvedtak tilsier at digitalt innhold 

som etter formålet skal ha avgiftsfritak, fortsatt må kvalifisere for dette selv om det ikke publiseres 

en trykt versjon av det digitale formatet. 

 

Høringsnotatet og lovforslaget om abonnementsordninger  

Skattedirektoratet ber også om høringsinstansenes syn på om det er ønskelig å innføre særregulering 

av samleabonnement. Bakgrunnen er at enkelte aktører i markedet tilbyr samleabonnement med 

flere elektroniske publikasjoner som kan ha ulik avgiftsstatus. Det er det gjeldende fritaket for 

elektroniske nyhetstjenester som er den umiddelbare bakgrunnen for utredningen. Denne del av 

utredningen synes ikke å ha sin bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak og Jeløya-plattformen. 

 

Spørsmålet som tas opp i høringsnotatet er om avgiftsfrie digitale tjenester som «omsettes sammen 

med avgiftspliktige varer og tjenester» ikke skal være fritatt for merverdiavgiftavgift. Det ble 

redegjort for problemstillingen i Prop. 1 LS 2015-2016, ved at fritaket for elektroniske 

nyhetstjenester innebærer at tjenestene må avgrenses mot alle andre elektroniske tjenester som 

fortsatt skal avgiftsberegnes. Det er ikke en ny problemstilling som tas opp i høringsnotatet.  

 

I merverdiavgiftssystemet er problemstillingen som omtalt i den nevnte lovproposisjonen, det vil si 

hva er omsatt og hva er vederlaget jf. merverdiavgiftsloven § 4-1 første ledd. 

Merverdiavgiftshåndboken 4-1.3 har en gjennomgang av problemstillinger ved sammensatte ytelser 

og fordeling av et samlet vederlag på de enkelte ytelsene. Abonnentordninger gjelder løpende 
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leveranser hvor innholdet og vederlaget er faste størrelser. Telenor ser ikke at det skulle være et 

eget behov for materiell særregulering av samleabonnement for digitale publikasjoner. Som ellers 

må det gjøres vurderinger for fastsettelsen av beregningsgrunnlaget for merverdiavgift jf. 

merverdiavgiftsloven § 4-1. Behandlingen skal spesifiseres i henhold til bokføringsloven § 5. 

Bokføringsforskriften kapitel 5 har regler om dokumentasjon, herunder innhold av salgsdokument 

med spesifikasjon av avgiftspliktig og avgiftsfritt salg og forskuddsfakturering av abonnement. 

 

Canal Digital og Telenor Norge omsetter elektroniske nyhetstjenester i TV-pakker. Telenor Norge 

har avsluttet et samarbeid som distributør av lydbøker som parallellutgave til trykte bøker. Avtalen 

var en videresalgsavtale hvor publikasjoner i et forlag/rettighetshaver sin katalog ble solgt av 

Telenor med nedlasting/strømming av lydboken til mobiltelefon eller annen enhet for avspilling.  

 

Etter Telenors oppfatning er spørsmålet om samleabonnement som tas opp i høringsnotatet mer et 

spørsmål om et særpreg ved distribusjonen av digitale tjenester, forretningsmodeller og 

markedsforhold enn et merverdiavgiftsmessig spørsmål, herunder spørsmål om «hva markedet 

etterspør» og «hvem eier kunden». Bokforlag tar en rolle i distribusjonen ved å eie 

bokhandelkjeder. Telenor, Google, Amazon og andre distributører tilstreber på samme måte å tilby 

tjenester som kundene etterspør. TV-kanaler leveres samtidig med kontinuerlig overføring i 

telekommunikasjonsnettverk (lineær TV). Tv-distributørene gjør dem også tilgjengelig som nett-TV 

(strømming). Apper med digitalt innhold kan kjøpes på markedsplasser, gjerne i 

«samleabonnement». Nettbokhandler kan tilby digitale publikasjoner, evt. leie av slike i 

abonnement. Når slike tjenester kjøpes fra utlandet har merverdiavgiftsloven § 2-1 tredje ledd egne 

regler om registreringsplikt for tilbyder av elektroniske tjenester som er omfattet av 

merverdiavgiftsloven § 3-30. Dette er omtalt og vurdert for elektroniske nyhetstjenester i  

Prop. 1 LS 2015-2016.  

 

Skattedirektoratet opplyste i prinsipputtalelsen 23. februar 2016 at TV-bransjen i liten grad har vært 

involvert i utarbeiding av fritaket for elektroniske nyhetstjenester, at fritaket må avgrenses i samråd 

med bransjen og at når en TV-kanal som omfattes av fritaket for elektroniske nyhetstjenester 

omsettes i en pakke med flere TV-kanaler skal hver kanal vurderes for seg. 

 

Telenor har ikke erfart særegne utfordringer ved gjennomgangen av hvilke TV-kanaler som faller 

inn under fritaket og verdsettelsen etter merverdiavgiftsloven § 4-1. Telenor opplever heller ikke å 

bli påført «betydelige administrative kostnader», som utredningen oppgir som bakgrunn for en 

eventuell særregulering av samleabonnement for digitale publikasjoner. Avgiftsberegningen 

gjennomføres slik Skattedirektoratet ga anvisning på i prinsipputtalelsen 23. februar 2016.  

Telenor ser ikke at det gjør seg gjeldende et særlig behov for en forenklet avgiftshåndtering av 

samleabonnement. 

 

Innføringen av fritaket for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester har påvirket Telenors 

priser positivt for kundene slik Finansdepartementet redegjorde for i notifikasjonen til ESA  

kapitel 4 i pkt. 4.2.  

 

Et rikt og mangfoldig nyhetstilbud, med ulik dekning og varierende perspektiver fra redaktørstyrte 

nyhetsmedier med forskjellig kulturell og geografisk bakgrunn, synes stadig viktigere for 

samfunnsdebatten og demokratiet. Fritaksregelen for elektroniske nyhetsmedier har bidratt til 

betydelig økt distribusjon av nyhetskanaler, som er en sentral del av avgiftsfritakets formål, bl.a. 

omtalt i pressemeldingen 25. januar 2016 da ESA godkjente avgiftsfritaket. 
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Det avgiftsmessige skillet mellom aviser på papir og digitale nyhetsmedier var til hinder for 

innovasjon og utvikling i mediebransjen. En avgiftsmessig reversering som den foreslåtte vil 

påvirke distributørenes forutsetninger for slik bred distribusjon av nyhetskanaler på en negativ 

måte. Som påpekt i notifikasjonen til ESA pkt. 4.2.1 tilsier en studie for EU kommisjonen at det 

synes å være en negativ sammenheng mellom pris og nyhetskonsum. En gjeninnføring av 

avgiftsplikt med en prisøkning som påføres sluttkundene og et påfølgende svekket tilbud, utbredelse 

og mangfold av redaktørstyrte nyhetskanaler på fjernsyn, fremstår som svært uheldig ut fra fritakets 

opprinnelige formål. 
 

Utredningen tar opp et strukturelt forhold, som etter Telenors oppfatning ikke bør reguleres eller 

begrenses gjennom hva de enkelte aktører i markedet tilbyr. Samleabonnement for digitale 

publikasjoner er et spørsmål om distribusjon og bør derfor etter Telenors oppfatning ikke sees som 

et spesielt tilfelle som skal begrenses ved egne materielle bestemmelser om avgiftsplikten. Dette 

følger også av notifikasjonen til ESA, om hvordan avgiftsfritaket ved prisingen av tilbudene 

kommer sluttkunden til gode.  

 

Det må vurderes om en eventuell materiell særregel pliktes notifisert særlig til ESA fordi den kan 

anses å gi støtte til næringsdrivende med enkelte salgsformer. En slik regel kan også medføre ulik 

behandling av distribusjonen av disse digitale tjenestene. Det gjelder både norske og utenlandske 

leverandører i sluttbrukermarkedet. 

 

De forenklingshensyn som ligger til grunn for forslaget som utredes, og som Telenor altså ikke 

mener gjør seg gjeldende, fremstår uansett ikke som tungtveiende nok til å forsvare innføring av 

særregler i lys av de negative konsekvenser en slik endring vil ha for fritakets opprinnelige formål. 

 

Administrative- og økonomiske konsekvenser 
Administrative konsekvenser for Telenor er omtalt ovenfor, under omtalen av abonnements-

ordninger. 

 

Når det gjelder beregningen av provenytap sies det i høringsnotatet at omsetning av elektroniske 

publikasjoner er økende. Telenor bemerker at det er det samlede markedet som må inngå i 

beregningen. Det omfatter en beregning ved en reduksjon i markedet for trykte publikasjoner. 

 

Lov- og forskriftsbestemmelsene 

Det foreslås separate lovbestemmelser for elektroniske tidsskrift i merverdiavgiftsloven § 6-4 og for 

elektroniske bøker i merverdiavgiftsloven § 6-6. Elektroniske nyhetstjenester har en egen 

lovbestemmelse i merverdiavgiftsloven § 6-2. Separate lovbestemmelser for digitale publikasjoner 

gir en god systematikk, slik som for de øvrige avgiftsfritakene i merverdiavgiftsloven kapitel 6. 

 

Lovbestemmelsenes andre ledd gjelder samleabonnement. Telenor har omtalt dette ovenfor, og 

anser som sagt at det ikke bør innføres en slik materiell regel. Ordvalget «sammen med» omfatter 

neppe «samtidig med». Det vil si når flere samtidige leveranser har egne priser. Dermed blir regelen 

en særegen materiell regel for digitale publikasjoner i en betalingsmodell ved «bundling» med en 

samlet pris.  

 

Lovbestemmelsens andre ledd om digitale publikasjoner som «omsettes sammen med varer og 

tjenester som ikke er fritatt for merverdiavgift etter kapittel 6» har en ordlyd som rekker videre enn 
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formålet i utredningen. Formålet gjelder avgiftsfrie digitale publikasjoner som omsettes sammen 

med avgiftspliktige digitale publikasjoner. 

 

Lovforslagets § 6-4 om elektroniske tidsskrift viser til bestemmelsen om trykte tidsskrift i 

merverdiavgiftsloven § 6-3. Lovforslaget omfatter forskriftshjemmelen i merverdiavgiftsloven § 6-3 

tredje ledd. Lovforslaget § 6-4 også har et forslag til forskrift i merverdiavgiftsforskriften § 6-4-1.  

Når lovforslaget om elektroniske tidsskrifter viser til forskriftshjemmelen i merverdiavgiftsloven 

§ 6-3 tredje ledd bør det vurderes om forslaget til forskrift for elektroniske tidsskrift i § 6-4-1 må 

samordnes med merverdiavgiftsforskriften § 6-3. Reglene i denne forskriften vil også gjelde for 

elektroniske tidsskrifter med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 6-3. 

 

Telenor forstår forskriftforslagets § 6-6-1 slik at fritaket for trykt bok skal tas inn i lov og forskrift 

§ 6-5, slik at henvisningen i forskriftsforslagets § 6-6-1 andre ledd viser til nåværende bestemmelse 

i merverdiavgiftsforskriftens § 6-4. 

 

 

Telenor ASA 

 
Tor Arne Pedersen, 

Advokat 


