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Høring NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats 

 
Universitets- og høgskolerådet (UHR) er ikke høringsinstans på NOU 2019:11 Enklere 
merverdiavgift med én sats. Vi tillater oss likevel å sende inn en uttalelse, og anmoder om at 
vi blir satt på høringslisten når saker som berører vår sektor blir sendt på høring fra 
Finansdepartementet. 
 
I NOU-en er kun mva.-systemet gjort til gjenstand for vurdering. I en eventuell oppfølging av 
forslagene, må det vurderes hvilke konsekvenser de vil få på mer overordnet nivå, også 
utover ønsket om å lage et mer inntektsgivende og enklere system rundt mva. 
 
UHR er særlig opptatt av forslaget om å innføre mva. på trykt skrift. Omsetning av aviser, 
tidsskrifter og bøker har vært unntatt merverdiavgift helt fra innføringen av merverdiavgiften i 
1970. Fritak for mva. har vært begrunnet i at vi er et lite språksamfunn og at det av kulturelle 
og demokratiske grunner er viktig med lik tilgang på vitenressurser. 
 
Det norske språket er sårbart, og UHR er blant annet av den grunn opptatt av å sikre gode 
rammebetingelser. Ulike utgivelser på norsk er viktig for å sikre at bredden av befolkningen 
gis tilgang til trykt skrift. Ikke alle leser engelsk eller andre fremmedspråk. Sånn sett blir 
opprettholdelse av det norske skriftspråket også et ledd i et større prosjekt, en opplyst 
befolkning og ivaretakelse av demokratiet. 
 
UHR er derfor særlig opptatt av å verne om nødvendig infrastrukturer for publisering av 
relevant forskning, også på nasjonalspråket og at det skal være rimelig tilgang til slike 
kunnskapskilder. Det siste er viktig av flere grunner, utover å ivareta nasjonalspråket; alt fra 
å sikre befolkningens tilgang til kunnskap mer generelt, innkjøp av faglitteratur for studenter 
og dermed lik rett til utdanning, til forskeres tilgang til den fremste og nyeste 
faglitteraturen. Dette vil dermed også gjelde tilgang til vitenlitteratur på andre språk. Ved 
overgangen til åpen forskning ser vi en overgang fra å kjøpe tilgang til litteratur 
(abonnement) til å betale for å publisere (artikkelbetaling – APC), som er avgiftsbelagt i 
dag. Det nasjonale virkemiddelapparatet må være helhetlig og oppdatert i forhold til de 
endringer som pågår, og som vi ser komme. 
 
Vi registrerer at det pågår to parallelle prosesser i regjeringen, som ikke ser ut til å være 
koblet sammen. Endringen i skatte-, avgifts- og tollovgivningen, som ble gjort gjeldende med 
virkning fra 1. juli 2019, likestilte trykte og elektroniske bøker og tidsskrifter ved at også e-
bøker og e-tidsskrifter fikk fritak fra merverdiavgift. I tillegg til disse endringene ble det også 
åpnet for at departementet i forskrift kan frita framstilling av elektroniske tidsskrifter og bøker 
fra merverdiavgift. Samtidig med dette foreslår departementets ekspertutvalg at mva. bør 
innføres med 25% på dette området. Dette henger dårlig sammen. 



 
 

 
Dersom Regjeringen skulle konkludere med innføring av én felles sats for mva. og at 
denne også skal innføres for trykt skrift, må det først gjennomføres en omfattende analyse av 
hvilke alternative støtteordninger som skal innføres. Et slikt arbeid må gjennomføres i tett 
dialog med berørte parter, blant annet Universitets- og høgskolerådet 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dag Rune Olsen Alf Rasmussen 
styreleder generalsekretær 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
 
 
 
 
 

 
 
Kopi til 
Kunnskapsdepartementet 
 


	Høring NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats

