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NITOs innspill revidert budsjett 2019 – merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er landets største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med over 89 000 medlemmer. NITO er, sammen med Tekna, største aksjonær i Teknisk 

Ukeblad Media as. 

 

Vi viser til forslaget i Prop. 115L (2018-2019) om «Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og 

bøker». NITO kan ikke se at forslaget er i tråd hverken med Stortingets anmodningsvedtak i 

forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018, hvor det het:  

 

«Stortinget ber regjeringen utrede utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for medier til å gjelde all 

digital journalistikk, herunder betydningen for uavhengige journalister, og legge dette frem i 

forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.» 

 

Forslaget er ei heller en oppfølging av kulturminister Trine Skei Grandes uttalelser i forbindelse 

Nordiske mediedager i mai 2018, hvor hun uttalte at en fortsatt avgiftsmessig forskjellsbehandling 

kan hemme modernisering og digital utvikling.   

 

Forslaget synes også å være en dårlig oppfølging av Granavollen-plattformens punkt om 

merverdifritak for elektroniske tidskrifter:  

 

• Innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter, og sikre at ordningen ivaretar 

utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver av 

trykte tidsskrifter som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven.  

  

Mediehverdagen har gjennom flere tiår vært i endring grunnet framveksten av elektroniske medier 

med muligheten til å gjøre endringer hvis det tilkommer nye opplysninger, hendelser, kommentarer 

m.m. Regjeringens forslag er ikke i tråd med denne utviklingen.  

 

De begrensningene det foreslåtte regelverket legger opp til ved å begrense bruken av video, lyd osv. 

for publikasjoner som skal få momsfritak vil begrense medieutviklingen fra å benytte moderne 

fortellerteknikker og utviklingen av nye innovative måter å presentere saker på. 

 

Også kravet om utgivelsesplan og nummerering for elektroniske medier for å oppnå fritak for moms, 

vil føre til en statisk mediehverdag hvor man ønsker å tvinge tidsskriftene over i en form for «pdf-

produksjon» som vi ikke kan se hverken vil tjene leserne eller andre. Forslaget vil etter vår mening 

virke kontraproduktivt på medieutviklingen.  



 

Tu.no, samt mange andre fagtidsskrifter på internett konkurrerer i dag med mer allmenne 

publikasjoner, som vg.no, dn,no osv. om lesernes oppmerksomhet i mediehverdagen. Med dagens 

regelverk hemmes konkurransen av ulikt mva.-regelverk. Regjeringens forslag i forbindelse med 

revidert budsjett vil bidra til at styrkeforholdet mellom mer nisjepregede publikasjoner og de allmenne 

vil sementeres også framover, med den risikoen dette innebærer for en virksom konkurranse over tid. 

 

Forslag til løsning 

NITO ber Stortinget følge opp Granavolden-erklæringen og Mediemangfoldsutvalgets utredning 

(NOU 2017: 7) ved å vedta momsfritak for dynamiske elektroniske publikasjoner.  

 

NITO ber Stortinget ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett anmode Regjeringen om å endre 

forskrift til merverdiavgiftslovens § 6-2-1 ved å tilføye/endre ordlyden til:  

 

«§ 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.»  

  

Dette vil gi tidsskrifter med dybdeinnhold rettet mot allmennheten samme momsfritak som 

dagsavisenes nettaviser etter merverdiavgiftslovens § 6-2.  

 

En slik løsning vil gi like konkurransevilkår mellom aktører som reelt sett er konkurrenter i dagens 

digitale medieverden. Vi viser til tidligere høringsinnspill i saken fra NITO, Tekna, Teknisk Ukeblad 

Media, Fagpressen, Mediebedriftene og Abelia for likelydende forslag til endringer i forskriften. 
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