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

1 Innledning  

Det vises til Skattedirektoratets høringsbrev datert 19. desember 2019 med forslag til 
endringer i MVA-regelverket. I tillegg til et forslag om innføring av merverdiavgiftsfritak 
for elektroniske publikasjoner for tidsskrifter og bøker, inneholder høringsnotatet også 
et forslag knyttet til samleabonnement, dvs. abonnementstilbud som inneholder flere 
publikasjoner 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-fritatte,  blir 
avgiftspliktig dersom de «omsettes sammen» med andre tjenester som er 
avgiftspliktige. . Forslaget er med andre ord å innføre en helt ny «smitteregel», som 
ikke finnes i dagens regelverk. 

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.  

TV 2 er Norges største kommersielle mediehus og har vært kommersiell 
allmennkringkaster siden 1992. TV 2 har, som eneste kommersielle kringkaster, 
daglige nyhetssendinger og tilbyr den eneste rene norske nyhetskanalen. TV 2 er også 
det eneste landsdekkende mediehuset med hovedredaksjon utenfor Oslo. Som 
alternativ og konkurrent til den statlige allmennkringkasteren NRK har TV 2 en sentral 
rolle i å sikre mediemangfoldet i det norske markedet.  

TV 2 går sterkt imot det nye unntaket i mval. § 6-2. Endringen fremstår svakt begrunnet 
og er i praksis 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. Nedenfor redegjøres nærmere for TV 2s syn. 

TV 2 mener at den tilsvarende regelen for samleabonnement i § 6-4 2) heller ikke bør 
gjennomføres. Videre mener TV 2 at vilkårene for fritak for tidsskrift i § 6-4 er for 
snevert utformet, og derfor ikke stimulerer til den omstilling og innovasjon som er 
nødvendig for at norskspråklige medier skal lykkes i konkurransen med globale 
aktører, og dermed sikre mediemangfold.  



 

 2 

2 Formålet med fritaket  

Gjeldende fritak for elektroniske nyhetstjenester ble innført 1.mars 2016 med grunnlag 
i et bredt parlamentarisk flertall. Ved at fritaket ble gjort teknologinøytralt skulle det 
stimulere mediene i overgangen til digitale medier, og til en større satsning på nyheter 
i digitale tjenester. Fritaket for elektroniske nyhetstjenester skulle derfor være 
teknologinøytralt, og gjelde «alle nyhende- og aktualitetstenester som tekst, lyd og 
bilde»1.  Det er også slik fritaket er notifisert til, og godkjent av, ESA, EFTAs 
overvåkningsorgan. 

Finansminister Siv Jensen uttalte 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 Granavold-erklæringen fra januar i år gjentar Regjeringen at «mediepolitikken skal 
stimulere til innovasjon og nyskaping, og samtidig opprettholde den frie pressens 
tradisjoner og grunnverdier i en ny tid».  

MVA-fritaket er derfor helt sentralt for å ivareta Regjeringens formål om å styrke 
mediemangfold og grunnlaget for den offentlige samtalen, og infrastrukturkravet i 
Grunnloven § 100. 

3 Innovasjon i digitale medier 

MVA-fritaket for elektroniske nyhetstjenester har virket etter Stortinget og 
Regjeringens intensjoner, og vært et viktig bidrag til digital omstilling og innovasjon 
hos norske mediehus.  

For å lykkes med nyhetstjenester i digitale medier, må mediehusene kunne tilpasse 
forretningsmodellen og tjenesten til brukernes behov og ønsker, og utnytte de fordeler 
og muligheter som ligger i de digitale plattformene. En viktig faktor for å lykkes med 
nyhetstjenester i digitale medier er at nyhetstjenestene er enkelt tilgjengelig og kan 
tilpasses brukernes behov, for eksempel ved at nyhetstjenesten kan tilbys i en felles 
innlogging, og/eller som del av et samleabonnement med andre innholdstjenester som 
brukeren etterspør.  

TV 2 har, som en direkte følge av fritaket, styrket sin satsning på digital 
nyhetsformidling i betalingstjenesten TV 2 Sumo. På TV 2s strømmetjeneste, TV 2 
Sumo, er nyhetstjenesten tilgjengelig som et eget produkt, som tilbys og markedsføres 
sammen med andre tjenester, som underholdning, film og sport. På denne måten 
sikres nyhetene bred tilgjengelighet. I løpet av 2019 planlegger TV 2 å tilby en helt ny 
og egenutviklet nyhetstjeneste spesialtilpasset for strømmeplattformen.  

At nyhetstjenesten kan tilbys sammen med med annet innhold bidrar til at 
nyhetstjenesten får større utbredelse, i tråd med fritakets formål. Dette samsvarer for 
øvrig med prinsippene for allmennkringkasting og kravene som er stilt til 
allmennkringkasterne  NRK og TV 2; programinnhold som er viktig for kultur, språk og 
                                                

1 Prop. 120 LS kap 17. 
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demokrati skal tilbys som del av en bredere programflate og dermed sikrer man at 
dette innholdet får økt tilgjengelighet og høyere oppslutning, enn om det ble tilbudt 
atskilt. Da Stortinget og Regjeringen besluttet å inkludere TV og strømming som en 
del av fritaket, var det åpenbart i den hensikt å sikre at de ulike mediepolitiske 
virkemidlene som skal stimulere til nyhetsproduksjon og innovasjon trekker i samme 
retning og forsterker hverandre.  

4 Nærmere om forslaget 

Lovforslaget som gjelder endringer i fritaket for elektroniske nyhetstjenester er gitt 
følgende ordlyd:  

«§ 6-2 annet ledd skal lyde:  

(2) Fritaket gjelder ikke dersom den elektroniske nyhetstjenesten omsettes 
sammen med varer og tjenester som ikke er fritatt for merverdiavgift etter 
kapittel 6.»  

Begrunnelsen for endringen er at den vil forenkle avgiftsbehandlingen. Skatteetaten 
viser også helt kort til at endringen vil kunne føre til økt avgiftsbyrde for private, men 
det er ikke gjennomført noen konsekvensvurdering eller gitt noen ytterligere 
begrunnelse for hvorfor en slik vesentlig endring er nødvendig. TV 2 kan ikke se at det 
gjeldende regelverket medfører uforholdsmessige administrative byrder.  

Slik TV 2 forstår forslaget, vil det innebære at elektroniske nyhetstjenester bare 
kvalifiserer til fritak for merverdiavgift dersom de tilbys som en helt separat tjeneste, 
selv om nyhetstjenesten i seg selv oppfyller kriteriene og inneholder hovedsaklig 
nyheter og aktualitet. Det er svært uklart hvordan regelen skal forstås i praksis, og hva 
som ligger i at noe «omsettes sammen». Vil for eksempel bruk av felles innlogging og 
felles fakturering forstås som samlet omsetning? Kan tjenester markedsføres samlet? 

Forslaget fremstår uforberedt og lite gjennomtenkt, og er overhodet ikke forankret i 
realitetene i mediebransjen. På TV- og strømmeområdet har nyheter alltid vært tilbudt 
sammen med andre innholdstjenester, i motsetning til avisabonnement som 
tradisjonelt har vært solgt separat. Som kringkaster baserer TV 2 sin virksomhet på å 
levere et bredt tilbud, som også inneholder nyheter og aktualitet. Et klart premiss fra 
Stortinget er at ordningen skal være teknologinøytral og også inkludere lyd og bilde, 
dvs. TV-kanaler og strømmetjenester.Det ligger heller ingen føringer eller 
forutsetninger i Stortingets  vedtak med hensyn til hvordan omsetningen skal foregå.   

Dersom den elektroniske nyhetstjenesten, som følge av endringen, må skilles ut og 
tilbys helt separat, vil det i praksis føre til at avgiftsplikten gjeninnføres på TV- og 
strømmeområdet.  

På dette området vil endringen i praksis innebære en reversering av fritaket med det 
innhold som Stortinget vedtok og et klart brudd på forutsetningen om at fritaket skal 
være teknologinøytralt. For TV 2 vil endringen, dersom den blir vedtatt, føre til at TV 2 
i praksis fratas fordelene ved ordningen og at insentivene til å utvikle og 
tilgjengeliggjøre nyhetstjenester digitalt forsvinner.  
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For den norske mediebransjen samlet vil en slik regel legge store hindringer i veien 
for innovasjon og forretningsutvikling. Kort sagt truer endringen med å undergrave 
fritaksordningen for elektroniske nyhetstjenester, stikk i strid med formålet. 

Forutsigbarhet og langsiktighet i de regulatoriske og avgiftsmessige rammevilkårene 
er avgjørende for mediebransjen. Da fritaket ble innført fremholdt Skattedirektoratet 
selv at den nærmere avgrensningen av fritaket måtte skje gjennom praksis. At det nå, 
mindre enn tre år etter innføringen og uten noen forutgående utredninger eller dialog 
med bransjen, foreslås vesentlige innstramminger i ordningen er vanskelig å 
akseptere. TV 2 stiller seg også uforstående til at administrative hensyn alene 
begrunner en såvidt omfattende endring, som det som følger av forslaget.  

Det faktum alene at et slikt forslag fremmes, skaper betydelig usikkerhet for aktørene 
i bransjen, og svekker formålet om innovasjon og satsning på nyheter, som fritaket er 
ment å skulle ivareta. 

TV 2 mener derfor at forslaget om endring i § 6-2  ikke må gjennomføres, slik at 
bransjen gis ro og forutsigbarhet til å drive innovasjon og gjennomføre de krevende 
omstillingsprosessene som er nødvendig for å sikre mediemangfold på sikt.  

  

Med vennlig hilsen 

 

Tomas Myrbostad 
Juridisk direktør 


