
Lovvedtak 100
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 378 L (2018–2019), jf. Prop. 115 LS (2018–2019)
I Stortingets møte 14. juni 2019 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringar i merverdiavgiftsloven

I
I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjer ein føl-
gjande endringar:

§ 3-7 fjerde og femte ledd skal lyde:
(4) Opphaverens omsetning av egne kunstverk og

opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er
unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved
mellommann i opphaverens navn.

(5) Formidling av kunstverk for opphaveren er unn-
tatt fra loven.

§ 21-1 a vert oppheva. 

II
I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjer ein føl-
gjande endringar:

§ 6-3 skal lyde:
§ 6-3 Tidsskrift

(1) Omsetning av tidsskrift, herunder elektroniske
tidsskrift, som hovedsakelig omsettes til faste abonnen-
ter eller som hovedsakelig deles ut til eller på annen
måte gjøres tilgjengelig for foreningsmedlemmer, er fri-
tatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd.

(2) Omsetning av tidsskrift, herunder elektroniske
tidsskrift, med overveiende politisk, litterært eller religi-
øst innhold er fritatt for merverdiavgift i siste omset-
ningsledd.

(3) Departementet kan gi forskrift om utfylling og
gjennomføring av denne paragrafen, herunder om hva
som menes med tidsskrift og elektroniske tidsskrift og
om vilkår for fritak. Departementet kan også gi forskrift
om at trykking av tidsskrift og framstilling av elektronis-
ke tidsskrift, skal være fritatt for merverdiavgift.

§ 6-4 skal lyde:
§ 6-4 Bøker

(1) Omsetning av bøker, herunder elektroniske bø-
ker, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd.
Fritaket gjelder tilsvarende for lydbøker som er parallell-
utgaver av bøker og elektroniske bøker.

(2) Fritaket gjelder ikke publikasjoner som selges
sammen med en vare av annet slag og som inngår som
en del av en felles vareenhet.

(3) Trykking av bøker er fritatt for merverdiavgift
dersom oppdragsgiveren skal dele ut hele opplaget gra-
tis eller oppdragsgiverens videresalg er av så lite omfang
at oppdragsgiveren ikke blir registreringspliktig etter
§ 2-1 første ledd. Fritaket gjelder tilsvarende for fram-
stilling av lydbøker som er parallellutgaver av bøker og
elektroniske bøker.

(4) Departementet kan gi forskrift om hva som me-
nes med bøker og elektroniske bøker, og om vilkår for fri-
tak. Departementet kan også gi forskrift om at framstil-
ling av elektroniske bøker, skal være fritatt for merver-
diavgift.
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III
Endringane under I tek til å gjelde straks. 
Endringane under II tek til å gjelde frå 1. juli 2019.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


