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Høringsuttalelse  
–Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte 

 
 

Høringsuttalelse fra Bokhandlerforeningen til Kulturdepartementet vedrørende 

Mediestøtteutvalgets utredning NOU 2010:14. 

 

 

Om Bokhandlerforeningen 

Bokhandlerforeningen arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet, samt sikre 

mest mulig forutsigbare rammevilkår for bokhandlere i Norge. Vi har over 640 medlemmer 

over hele landet, inkludert nettbokhandler og samtlige bokkjeder. Vårt mål er å tilby leseren 

bredden av litteratur uavhengig av format.  

 

Generelt 

Bokhandlerforeningen vil benytte høringen til å understreke viktigheten av dagens 

merverdiavgiftsfritak som gjelder for aviser og bøker. Hensikten med innføringen av 

avgiftsfritaket var å beskytte det norske språket. Det språkpolitiske argumentet er sterkere enn 

noen gang. Tilbudet av engelskspråklige e-bøker er i løpet av kort tid blitt overveldende, med 

tittelmengder, tekniske løsninger og ikke minst priser som er svært forlokkende også for norske 

lesere.  De språkpolitiske virkemidlene bør videreføres i takt med utviklingen av nye 

distribusjonsmuligheter for det trykte ord hvis ønsket om å hegne om det norske språk fortsatt 

står like sterkt. Merverdiavgiftsfritaket er godt egnet som språkbevarende tiltak nettopp fordi 

det øker med omsetningen og kommer alle avis- og bokkonsumenter til gode. Ordningen med 

merverdiavgiftsfritak for aviser og bøker har bidratt til et stort antall bokutgivelser og en 

differensiert presse. 

 

Mediestøtteutvalgets utredning og e-bøker 

Kulturministeren har tidligere uttalt at merverdiavgiftsspørsmålet på e-bøker må sees i 

sammenheng med mediestøtteutvalgets konklusjoner. Mediestøtteutvalget har vært tydelige på 

at deres mandat ikke omfattet bokransjen og at det ikke er naturlig å vurdere 

merverdiavgiftsspørsmålet for e-bøker ut fra mediestøtteutvalgets utredning. Vi stiller oss bak 

denne vurderingen da bokbransjen ikke har blitt forespurt om å delta i utredningen.  

 

 



Merverdiavgift og e-bøker 

Vi mener at merverdiavgiftsfritak på e- bøker vil legge det beste grunnlaget for videreføring av 

en litteraturpolitikk som i snart fire tiår har gitt grobunn for et vitalt nasjonalt bokmarked der 

bøker kjøpes og leses i et omfang som er unikt i Europa og verden for øvrig. 

 

Avgrensningsproblematikken 

Avgrensningsproblemet er et av argumentene mot merverdiavgiftfritak for e-bøker. En naturlig 

avgrensing vil være å åpne for merverdiavgiftsfritak der boken er av samme form som boken 

slik vi kjenner den i dag, og på den måten bortdefinere multimedialt innhold som lyd og video. I 

Frankrike har de kommet langt på vei med en slik definisjon som gjør at man kan skille mellom 

homotetiske e-bøker (livre homothétique) og e-bøker med digitale tjenester. Vår oppfatning er 

at man ikke bør skattelegges ekstra om man ønsker å kjøpe en bok som er distribuert digitalt. 

Arbeidet som er gjort i Frankrike viser at avgrensingsproblematikken er mulig å løse.     

 

Pågående høring om forbedring av EUs merverdiavgiftssystem 

Europakommisjonen har igangsatt en offentlig høring for å forbedre EUs 

merverdiavgiftssystem. Hensikten er å skape en stabil, robust og effektiv ordning for 

merverdiavgift. Alle interesserte parter har anledning til å uttale seg og spesielt er 

medlemslandene bedt om å uttale seg om diskrimineringen som oppstår som følge ulikt 

skattenivå på konkurrerende digitale og fysiske produkter.  

 

Vi bidrar gjerne i der videre arbeidet med merverdiavgift og e-bøker. Ta gjerne kontakt 

ved behov for mer informasjon. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bokhandlerforeningen  

Anne Schiøtz 

Rådgiver 

www.bokhandlerforeningen.no 
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