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Høring «Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar» 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ønsker å benytte muligheten til å gi innspill på 
Skattedirektoratets høringsnotatet om forslag til regler om merverdiavgiftsfritak for 
elektroniske utgaver av tidsskrift og om merverdiavgiftsfritak for elektroniske bøker.   
UHR har gjennom flere år arbeidet for fritak av merverdiavgift på elektroniske tidsskrift. En 
samordning av fritaket omfatter også utenlandske tidsskrifter og bøker. Universitets- og 
høyskolesektoren er generelt kjennetegnet av å være internasjonalt orientert og forskningen 
er i sin natur internasjonal. 
 
Nasjonalt og internasjonalt distribueres og leses faglige tidsskrifter nesten utelukkende 
elektronisk. Internasjonalt konsumeres fagbøker også hovedsakelig elektronisk, nasjonalt er 
situasjonen imidlertid en annen. 
 
UHR støtter Skattedirektoratets ønske om å likebehandle litteratur på papir og i digitalt 
format og derfor fjerne den alminnelige satsen på 25 prosent merverdiavgift (mva.) for 
omsetning av elektroniske tidsskrift og bøker. 
 
Elektroniske tidsskrifter 
UHR stiller seg kritisk til at fritaket for merverdiavgift på elektroniske utgaver av 
bøker/tidsskrifter først slår inn dersom tilsvarende også distribueres på papir. Nasjonalt og 
internasjonalt blir litteratur i stadig større grad kun utgitt i digitalt format. For tidsskrifter er 
markedet nå hovedsakelig elektronisk produksjon, distribusjon og salg.   
 
Universitets- og høyskolesektoren abonnerte tidligere hovedsakelig på tidsskrifter både i 
papir- og elektronisk format. I dag er dette unntaket, og ca. 95 % er tilgjengelige elektronisk. 
Nye tidsskrifter blir nå i all hovedsak etablert elektronisk. Det er gir derfor liten mening når 
Skattedirektoratet foreslår: «å innføre fritak for elektroniske utgåver av trykte tidsskrift». 
UHR er positive til at fritaket for merverdiavgift på elektroniske tidsskrift ikke bare er 
begrenset til pdf-filer. Forslaget om at tidsskriftene skal ha kjent utgiver, ansvarlige redaktør 
og utgivelsesplan støttes, dog dersom man ser bort ifra at det må foreligge i parallelle 
utgivelsesformat. 
 
UHR mener det er problematisk at tidsskrift som inneholder lyd og film skal falle utenfor 
merverdiavgiftsfritaket. Nye forskningsprosesser og den teknologiske utviklingen har medført 
at moderne publikasjoner og forskningsresultater formidles i andre formater enn tradisjonell 
skrift.  
 
Elektroniske bøker 
UHR mener det er problematisk at bøker som inneholder lyd og film også skal falle utenfor 
fritaket for merverdiavgiftsfritak. Den teknologiske utviklingen i bokbransjen har medført at 
stadig flere fagbøker og da særlig lærebøker inneholder lyd og film. Gjennom hele 



 
 

utdanningsløpet er digitale læringsmidler ofte en integrert del av lærebøkene. Det må sikres 
at norske lærebøker får mulighet til en faglig utvikling der man kan hente ut gevinsten i den 
teknologiske og digitale utviklingen, jf. regjeringens digitaliseringsstrategi.   
 
UHR stiller seg positiv til at fritaket for merverdiavgift på elektroniske bøker ikke fordrer 
parallellutgivelse på papir. Argumentasjonen Skattedirektoratet anfører samsvarer imidlertid 
ikke med logikken som brukes overfor elektroniske tidsskrift: «Vi finn ikkje å ville setje eit slikt 
vilkår for elektroniske bøker fordi det ikkje er uvanleg å gje ut elektroniske bøker utan at det 
vert utgjeve ein trykt versjon». Elektroniske tidsskrift er i langt større grad enn bøker kun 
utgitt i digital form.  
 
Det er positivt at Skattedirektoratet foreslår at det er fritak for fremstillingskostnader for 
elektroniske bøker som skal publiseres gratis eller at videresalget er så lite at omsetningen 
ikke overstiger beløpsgrensen for registrering. 
 
Abonnementsordninger med avgiftspliktige og avgiftsfrie ytelser 
I universitets- og høyskolesektoren er det svært vanlig at forlagene tilbyr samleabonnement 
som inneholder flere elektroniske publikasjoner med eller uten parallellutgaver på papir. 
 
Skattedirektoratet ønsker å legge til rette for en forenklet avgiftshåndtering av 
samleabonnement, og foreslår at fritak for elektroniske publikasjoner blir avgrenset mot disse 
tilfellene. I høringen foreslås det at dersom et abonnement omfatter ett enkelt element som 
ikke også utgis på papir, skal hele abonnementet faktureres med merverdiavgift.  Det er ikke 
i overensstemmelse med aktuell situasjon at tilbyderne vil fakturere hver publikasjon for seg 
slik at man, ut fra høringsforslaget, kan beregne merverdiavgift på de publikasjonene som 
faller utenfor fritaksreglene. Dette gjelder også for Universitetsforlagets leveranse av Idunn. 
 
De store internasjonale leverandørene har tidsskriftpakker på flere tusen ulike titler. Etter 
UHRs vurdering innebærer forslaget at dersom ett tidsskrift i en pakke på 1000 titler ikke 
utgis i parallellformat medfører at merverdiavgift slår inn for hele pakken. En slik ordning vil 
medføre at sektoren aldri vil få nyttiggjort seg merverdiavgiftsfritaket for elektroniske 
tidsskrift.   
 
Åpen publisering – Open Access 
Den teknologiske utviklingen på dette området går svært raskt. Overgangen fra papir til 
digital publisering er for lengst passert.  
 
Endringer fra å publisere i tidsskrift med digitale abonnementssystemer til å publisere i 
tidsskrifter med åpen tilgang, står nå på den politiske dagsorden. 
 
Dette er i tråd med den omfattende omleggingen til åpen publisering (Open Access) som er 
en vedtatt målsetting både i Norge og internasjonalt. Regjeringens målsetting er at alle 
norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige 
innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. 
Målsetningen har blitt ytterligere aktualisert gjennom at Forskningsrådet går sammen med 
EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve 
at alle artikler skal være åpent tilgjengelige (Plan S). 
 
I en overgangsperiode vil frikjøp av enkeltartikler, hvor betalingen skjer på forhånd i form av 
APC – Article Processing Charge, bli en vanlig forretningsmodell. 
 
En problemstilling som ikke har fått så mye oppmerksomhet er at det også legges 
merverdiavgift på kostnadene til APC. Det kan koste anslagsvis inntil 30 000 kroner å 
frikjøpe en artikkel, og merverdiavgift på dette representerer derfor en vesentlig merkostnad. 
Merverdiavgift på kostnaden ved å publisere og når merverdiavgiften på 



 
 

lesetilgangen/abonnementet faller bort er ikke logisk. APC bør derfor fritas for merverdiavgift, 
på linje med abonnementskostnaden. Hvis ikke påføres kunnskapsinstitusjonene i Norge en 
stor merkostnad og overgangen til åpen publisering forsinkes. 
 
UHR har i tråd med dette sendt innspill om at regjeringen også fjerner merverdiavgift på APC 
for vitenskapelige artikler. 
 
Avsluttende kommentarer 
UHR er meget positive til regjeringens vedtak om å frita digitale tidsskrifter for merverdiavgift, 
slik at de fagtidsskrifter som i dag har mva.-fritak på papir – også får det digitalt. Siden 
framtiden er digital er dette både positivt og logisk. I denne sammenheng er det viktig å 
understreke at stadig flere tidsskrifter nå utgis kun digitalt, dette innebærer at mva.-fritak på 
digitale versjoner av et trykt tidsskrift ikke er fremtidsrettet. Mva.-fritaket må gjelde digitale 
utgaver uavhengig av om tidsskriftet også utgis på papir, noe som også vil være i tråd med 
regjeringens digitaliseringsstrategi og regjeringens politiske plattform fra Granavolden: 
«Gjennomføre tiltak som bidrar til å forenkle og avbyråkratisere arbeidet i og mellom 
departementene, direktoratene og etatene». 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Mari Sundli Tveit Alf Rasmussen 
styreleder generalsekretær 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
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