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  Oslo 1 februar 2016 

Høringsuttalelse – Merverdiavgiftsfritak for 
elektroniske nyhetstjenester 

 

Vi viser til høringsnotat datert 18. desember 2015 med forslag til endringer i 
forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 med innføring merverdiavgiftsfritak for 
elektroniske nyhetstjenester. Schibsted vil nedenfor gi sine merknader til 
høringsnotatet. Vi viser for øvrig også til, og stiller oss bak, høringsuttalelse 
fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) hvor Schibsted er medlem. 

 

Om Schibsted 

Schibsted er et norskeid internasjonalt mediekonsern med om lag 6800 
ansatte i 30 land, og driver virksomhet innen mediehus, digitale 
markedsplasser og digitale vekstselskaper.  

Avisene - både på papir og digitalt - er kjernen i Schibsteds mediehus. 
Schibsted eier fem av de ti største norske avisene: riksavisene Aftenposten 
og VG, og regionavisene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædre-
landsvennen. Schibsted er Norges største aviseier og kontrollerte 27 
prosent av avisopplaget i 2014. Gjennom aksjeposten i Polaris Media er 
konsernet også største eier i Adresseavisen og en rekke lokalaviser. 

Schibsted-avisene har sterke posisjoner på nye, digitale plattformer. Fire av 
de ti mest leste norske nettavisene tilhører Schibsted. Ikke minst har VG 
inntatt en lederrolle på nett, mobil og brett, og satser dessuten på nett-TV. 
Totalt har Schibsted opp mot en halv million kunder årlig som betaler for 
digitale nyhetstjenester. 

 

Generelt 

Schibsted er generelt svært positive til forslaget om merverdiavgiftsfritak for 
digitale nyhetsprodukter. Merverdiavgiftsfritak for elektroniske 
nyhetstjenester er av stor betydning for Schibsted og de øvrige 
mediehusene i Norge. Det er et stort fremskritt at ESA nå har godkjent 
merverdiavgiftsfritaket, og vi oppfordrer nå til en så rask prosess som mulig, 
med ikrafttredelse for mva-fritaket 1. mars 2016. Mediehusene og brukerne 
er inne i en krevende omstillingsperiode, og en rask endring av 
momsregimet vil være av stor betydning.  

I disse dager flyttes journalistikken fra papirbaserte baserte medier over på 
digitale plattformer. Mediehusene opplever betydelige inntektsfall med 
synkende opplagstall. Som et eksempel har Schibsteds inntekter fra 
papiravisene falt med 25 % over de to siste årene. Den norske pressen står 
midt i en krevende digital transformasjon.  
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Merverdiavgiftsfritak for papiraviser, som har eksistert siden lov om merver-
diavgift ble vedtatt i 1969, må videreføres i den digitale hverdagen og også 
gjelde kjøp av digitalt redaksjonelt innhold. Begrunnelsen for innføringen av 
fritaket var at det "er betenkelig å beskatte det trykte ord i et så lite språk-
samfunn som det norske." Det ble også pekt på at "en eventuell avgiftsplikt 
kan virke hemmende for fri opinionsdannelse og at kulturelle hensyn vil bli 
skadelidende." Denne begrunnelsen gjelder ennå. Det er både riktig og 
nødvendig at samfunnet gjennom mva-fritaket bidrar til å gi befolkningen til-
gang til et mangfold av uavhengige medier som arena for fri informasjon, 
samfunnskritikk og debatt. 

 

Elektroniske nyhetstjenester og hovedsakelighetskriteriet 

Schibsted er enig i at merverdiavgiftsfritaket bør knyttes til innhold, ikke til 
distribusjonsmåte. Det er positivt at alle elektroniske nyhetstjenester er 
foreslått omfattet, uavhengig av distribusjonsteknologi. 

Skattedirektoratet uttaler i høringsnotatet at merverdiavgiftsfritaket i størst 
mulig grad bør samsvare med definisjonen av papiraviser, noe vi mener blir 
for snevert og lite fremtidsrettet. Digital nyhetsformidling er noe annet enn 
en avis, hvor kunden betaler for ett eller flere eksemplarer av et fysisk 
produkt. Digitale abonnement er betaling for tilgang til et bestemt innhold i 
en gitt periode, og vil ofte være et produkt sammensatt av flere elementer. 
Departementets uttalelse om at hvert element må vurderes for seg selv opp 
mot merverdiavgiftsloven synes upraktisk og lite formålstjenlig. Dessuten – 
en fremtidsrettet avgrensning forholder seg til innholdet, ikke hvem som er 
utgiver.   

Videre bygger digitale abonnement i større grad enn papiravisen på at det 
ofte ligger et gratis produkt i bunn. Kunden betaler for «ekstratilgang», 
enten det er til enkeltartikler, artikler innenfor en bestemt kategori, i en gitt 
tidsperiode eller i en bestemt form. Kunden vil i tillegg kunne få tilgang til et 
større arkiv av tidligere artikler, inndelt etter dato, emne eller andre kriterier. 
En fremtidsrettet avgrensing må forholde seg til det totale redaksjonelle 
innholdet kunden konsumerer, ikke utskille de ulike elementene kunden 
betaler for og sammenligne disse med et separat papirprodukt. Det bør ikke 
kreves at hvert element er en digital kopi av en mva-fritatt papiravis. 
Dersom nyhets- og aktualitetsstoffet hovedsakelig er det kunden betaler for, 
bør merverdiavgiftsfritaket gjelde. Avgrensningen til smalere 
medieprodukter bør begrenses til produkter som utelukkende konsentrerer 
seg om ett saksområde.  

Vi vil herunder kommentere enkelte spesifikke forslag i høringsnotatet: 

- Oppsplitting. Direktoratet uttaler at dersom en aktør splitter opp 
stoffet i ulike kanaler/nettsteder vil hver kanal/nettsted måtte vurde-
res for seg i forhold til fritaket. Schibsted legger til grunn at dette 
kun gjelder etablering av egne merkevarer. Hvordan stoffet i en di-
gital nyhetstjeneste settes sammen eller presenteres bør ikke ha 
betydning for mva-behandlingen. Det kan ikke kreves at den digita-
le nyhetstjenesten er en kopi av en papiravis. Hvorvidt stoff om 
sport, kultur eller andre temaer presenteres under egen banner el-
ler samlet på en egen side kan ikke være avgjørende. Videre byg-
ger merkevaren ofte på et gratis produkt i bunn, og det vil kunne 
være aktuelt å kun ta betaling for «ekstratilgang» til artikler innenfor 
ett bestemt segment/nyhetsområde som sport, kultur, mote, interiør 
el. Dersom merkevaren hovedsakelig er en nyhetsformidler bør en 
slik oppsplitting være uten betydning for mva-behandlingen. 
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- Omsetning av enkeltartikler. Schibsted er uenig i Skattedirektora-
tets standpunkt om at salg av enkeltartikler ikke bør omfattes av 
merverdiavgiftsfritaket. Selve varen er nyhetsmediet som publiserer 
nyhets- og aktualitetsstoff. Merkevaren bygger ofte på et gratis pro-
dukt i bunn, og det bør være uten betydning hvordan salget av 
«ekstratilgang» utformes; om dette er som månedspris, dagspass, 
klippekort, eller per enkeltartikkel. 

- Salg av arkivtilgang. Schibsted legger til grunn at så lenge en ny-
hetstjeneste var fritatt fra merverdiavgift da den ble produsert må 
den også være mva-fritatt i fremtiden. At et betalingsprodukt gir til-
gang til et større digitalt nyhetsarkiv kan verken være til hinder for 
innholdsmessig kategorisering som nyhetstjeneste eller hindre opp-
fylling av krav til oppdateringsfrekvens. 

 

Utgivnings-/oppdateringsfrekvens 

Schibsted mener at det er fornuftig at det stilles krav om oppdateringsfre-
kvens,  

Vi mener imidlertid det er lite hensiktsmessig å stille krav om at minst 50 % 
av det ukentlige innholdet er «egenprodusert». Fremtidens aktualitetsstoff 
vil komme fra ulike kilder. Vi ser allerede i dag at digitale medier engasjerer 
leserne til debatt og at leserne bidrar til ulike nyhetsinnslag. Videre åpner 
digitale media for samarbeid mellom de tradisjonelle mediebedriftene. For 
eksempel kan formidling av fellesstoff fra NTB være like verdifullt og viktig 
for samfunnsdebatten som egenproduserte artikler. Både brukergenerert 
innhold og publisering av innhold utviklet av samarbeidspartnere faller inn 
under ansvarlig redaktørs ansvar. Det avgjørende bør være hva redaktøren 
ønsker å publisere, ikke hvem som har produsert innholdet. Begrepet 
«egenprodusert» vil i fremtidens journalistikk ikke være så enkelt å define-
re. Det bør derfor være tilstrekkelig å stille krav om at mediene «regelmes-
sig» selv produserer redaksjonelt innhold. 

 

Ansvarlig redaktør 

Schibsted er enig i at det bør være et formelt krav at mediene har en an-
svarlig redaktør, at de følger pressens etiske regelverk og er redaksjonelt 
uavhengige slik det beskrives i Redaktørplakaten og “Lov om redaksjonell 
fridom”. 

 

Rettet mot allmennheten 

Schibsted tolker kravet om at nyhetstjenesten må være «rettet mot all-
mennheten dithen at den ikke kan være eksklusivt tilgjengelig for en sær-
skilt gruppe, for eksempel medlemmer av en organisasjon, politisk parti el. 
Vi legger til grunn at produkter rettet mot en bestemt målgruppe, for ek-
sempel barn og unge, er avgiftsfritatt så lenge tjenesten oppfyller kravene til 
bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Didrik Munch 

Konsernsjef, Schibsted Norge AS 


