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Høringssvar til ‘Høyringsnotat – Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske 
publikasjonar’ 

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har som oppgave å følge 
opp strategier og retningslinjer for sektorene fastsatt av Kunnskapsdepartementet. En av oppgavene 
Unit har er å forhandle fram lisensavtaler for forskningsressurser på vegne av norske institusjoner innen 
UH-sektoren, forskningsinstitutt og helseforetak. 
Avtalene Unit forhandler har en årlig verdi på 220 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Vi har 
derfor med stor interesse lest dokumentet ‘Høringsnotat – Merverdiavgiftsfritak for elektroniske 
publikasjonar’, og har kommentarer til punktene spesifisert nedenfor. 
 
 
Ad «Vilkår for fritak at det foreligger en trykt utgave som er kvalifisert for fritak» 
Elektroniske tidsskrifter kom på markedet fra 1995/1996, og i løpet av noen få år ble hovedtyngden av 
tidsskriftene tilgjengelig med en elektronisk utgave.  Den elektroniske utgaven ble også det foretrukne 
formatet for norske institusjoners bruk av tidsskriftene. 
Det er derfor positivt at de elektroniske utgavene nå blir kvalifisert for fritak. 
Vi ønsker imidlertid å trekke frem et forhold som vi mener det bør tas hensyn til, fordi det kan føre til at 
grunnlaget for fritaket ikke gir den tilsiktede likebehandlingen av trykte og elektroniske utgivelser som 
var hensikten i forslaget. 
I årene som har gått siden de første elektroniske utgavene ble lansert, har forlagene startet opp og 
lansert mange nye tidsskrifter innenfor ulike fagområder.  En stor del av disse er etablert som kun 
elektroniske utgaver, siden dette etter hvert har blitt det klart foretrukne formatet for institusjonene 
som skal kjøpe/abonnere på disse.  
Det vil derfor være et stort antall tidsskrifter, som er veletablert og har vært i drift i flere år, som ikke vil 
være kvalifisert for fritak fordi de er startet opp som et rent elektronisk tidsskrift og ikke har en tidligere 
trykt utgave. Mange tidsskrifter endrer navn eller slås sammen med andre, og det blir vanskelig å fastslå 
om det «foreligger en trykt versjon» slik vilkåret er satt. Hva skal gjelde som regel der et tidsskrift som i 
utgangspunktet var trykt, men har gått over til å bli elektronisk, slås sammen med et tidsskrift som ble 
etablert elektronisk? 
Vi mener dette vil være uheldig, både fordi det reduserer verdien av merverdiavgiftsfritaket og fordi det 
vil gjøre det mer komplekst å vurdere hvilke tidsskrifter som er kvalifisert for fritak og hvilke som ikke er 
det.   
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Ad «Vilkår at den elektroniske utgåva har same utgjevingsplan som det trykte tidsskriftet» 
Fram til nå har dette i stor grad vært tilfelle, men det er usikkert hvordan dette blir i fremtiden – jamfør 
også kommentar over. 
 
 
Ad «Den elektroniske utgåva må oppfylle dei tradisjonelle kjenneteikna på eit tidsskrift, som                     
periodisk utgjeving etter ein fast plan i ei ikkje tidsavgrensa rekkje» 
Dette har, som i punktet over, i stor grad vært gjeldende frem til nå.  For øvrig gjelder samme 
kommentar som i punktene over. 
 
 
Ad «Unntak for tidsskrifter med lyd og film» 
De fleste elektroniske tidsskrifter på markedet i dag er i hovedsak innholdsmessig utformet slik den 
trykte utgaven var utformet.  Men det er enkelte tidsskrift – og det vil sannsynligvis være en økende 
trend – som legger til tilleggsfunksjonalitet som lyd og/eller film for bedre å utnytte de mulighetene et 
elektronisk format innebærer. 
Et slikt unntak som det her er lagt opp til vil bidra til å begrense utviklingen av og utnyttelsen av de 
mulighetene som det elektroniske formatet innebærer.  Det vil også gjøre vurderingen mer kompleks for 
institusjonene når man skal vurdere om et tidsskrift man abonnerer på er kvalifisert for fritak eller ikke. 
 
 
Ad «Abonnementsordningar med avgiftspliktige og avgiftsfrie ytingar»  
Forslaget om at samleabonnement skal unntas fra fritaket synes urimelig. Det er mange forlag som tilbyr 
samleabonnement som inneholder en stor del av det enkelte forlags tidsskrift, og det er mange 
institusjoner i Norge som abonnerer på slike. Et slikt samleabonnement kan inneholde opp mot 2000 
tidsskrifter. 
Det vil, som nevnt under punkt 1, være et antall tidsskrifter som er startet opp i perioden etter 
1995/1996 som er lansert kun i elektronisk format, og som dermed ikke er kvalifisert for fritak. De 
samleabonnement som norske institusjoner abonnerer på vil inneholde et økende antall slike 
tidsskrifter, og disse samleabonnementene vil derfor i stor grad falle utenfor fritaket. 
Vi mener det også vil gi en mer komplisert håndtering av slike samleabonnement når man må gjøre en 
løpende vurdering av om tidsskriftene som er inkludert er kvalifisert for fritak eller ikke.  Videre vil det 
komplisere håndteringen av disse samleabonnementene dersom man løpende skal passe på at 
tidsskrifter som ikke er kvalifisert må faktureres separat.  
I sin ytterste konsekvens kan institusjoner vurdere å gå over til tidkrevende og tungvinte løsninger med 
å abonnere på enkelttidsskrifter i stedet for å samle dem i større abonnement. Dette vil gi et redusert 
tilbud til institusjonenes studenter og forskere og medføre mer administrasjon. 
  
 
Tilleggspunkt til vurdering 
Fremtidig utvikling går fra abonnementskostnader til publiseringskostnader 
Regjeringens ‘Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler’ har som mål at 
alle vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig. Dette 
innebærer at man betaler en publiseringsavgift (ofte kalt APC = article processing charge) til forlaget, og 
at alle dermed har lesetilgang til artikkelen. Unit forhandler nå frem slike overgangsavtaler, såkalte 
«read and publish»-avtaler som sikrer at norske forskningsresultater blir åpent tilgjengelige. 
Dette vil føre til vridning av finansieringen på den måten at abonnementskostnaden reduseres, og på 
sikt erstattes av publiseringskostnadene for et stort antall tidsskrifter.   
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Dersom dette fører til at merverdiavgiftsplikten/byrden på denne måten opprettholdes, blir 
konsekvensene så uheldige at vi mener dette må vurderes i lys av Regjeringens mål om åpen tilgang, og 
også Forskningsrådets tilslutning til Plan S. 
Dette vil også endre spørsmålet i forhold til avgiftsproblematikken.  Dersom abonnementskostnaden blir 
fritatt for merverdiavgift, men at denne etter hvert erstattes av publiseringskostnaden så vil noe av 
hensikten med fritaket bli borte. Hvis en overgang til å betale for publisering i stedet for lesing medfører 
avgift for førstnevnte og fritak for sistnevnte sender Regjeringen uheldige signaler om sitt mål om å 
gjøre norsk forskning åpent tilgjengelig. 
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