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Horing — forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for kunstverk 

1. Innledning 
Pi vegne av Finansdepartementet sender Tolldirektoratet i samrad med 
Skattedirektoratet pa horing forslag om endring av merverdiavgfftsfritaket for 
kunstnerens (opphavsmannens) omsetning/innforsel av egne kunstverk, jf. 
merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd og merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2 (1). 

Forslaget innebxrer bl.a. at dagens fritak losrives fra avgrensninger etter tolltariffen. Det 
foreslas ogsa kriterier som skal legges til grunn ved tvilstilfeller om varen kan anses som 
kunstverk etter avgiftsregelverket. Bakgrunnen er at gjeldende regelverk medforer til dels 
utilsiktede avgjorelser av hva som bor anses som kunstverk og berettiget til fritak for 
merverdiavgift. Av den grunn endret Finansdepartementet den 15. november 2016 
merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2 (1) bokstav a vedrorende malerier tegninger og 
pasteller, og fjernet henvisningen til tolltariffens posisjon 97.01. Det er onskelig at 
tilsvarende endring gjores for merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2 (1) bokstav b, c og d og at 
henvisningen til tolltariffens posisjoner erstattes med en angivelse av hvilke verker som 
skal vxre dekket av bokstav b, c og d. Forslaget irmebxrer for ovrig ingen vesentlig 
utvidelse av ffitaket fra i dag. 

Det bes om horingsinstansenes merknader til forslaget innen 1. februar 2017. 

2. Gjeldende regelverk 
Hovedregelen er at det skal betales merverdiavgift for alle varer som omsettes i/irmfores 
til Norge, jf. merverdiavgiftsloven § 3-29. Fritak for kunstnerens egne kunstverk er et 
unntak fra den generelle avgiftsplikten, jf. merverdiavgiftsloven § 3-7 fjerde ledd. Med 
oegne» kunstverk menes at verket enten er laget av kunstneren selv, eller av andre etter 
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kunstnerens anvisninger og under kunstnerens faglige instruksjon. Fritaket omfatter 
bade kunstnerens omsetning av egne kunstverk i Norge og ved innforsel av slike, jf. 
merverdiavgiftsloven § 7-1. Etter § 3-7 fjerde ledd er ogsa omsetning av egne kunstverk 
ved mellommann i opphavsmannens navn unntatt avgiftsplikt. 
Fritaket er avgrenset til malerier, tegninger og pasteller, originale stikk, avtrykk og 
litografier, originale skulpturer og statuer, handvevde tapisserier og kunstneriske 
fotografier. For originale stikk, avtrykk og litografier, originale skulpturer og stainer, samt 
handvevde tapisserier, er fritaket betinget av klassifisering i bestemte posisjoner i 
tolltariffen, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3(2) bokstav b og merverdiavgiftsforskrfften 
§ 1-3-2 (1). 

Definisjonen av kunstverk etter merverdiavgiftsloven har for ovrig ogsa betydning for 
merverdiavgiftsloven § 4-5, § 4-10, § 4-11 og § 8-3 (1) bokstav c. 

Gjeldende merverdiavgiftsforskrift § 1-3-2 lyder: 

§ 1-3-2 Kunstverk 
(1) Med kunstverk menes 

a) originale malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder 
blandete teknikkerl  

b) originale stikk, avtrykk v. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.02 
c) originale skulpturer my. som er omfattet ay tolltariffens posisjon 97.03 
d) hAndveyde tapisserier my. som er omfattet ay tolltariffens posisjon 58.05 
e) kunstneriske fotografier. 

(2) Ved vurderingen av om et fotografi skal anses som kunstnerisk skal det blant annet 
legges vekt pa om fotografiet har interesse for en videre krets av personer, om det er 
ment for offentlig visning i gallerier e.1. og pa om prisen reflekterer en ktmstnerisk verdi. 
I tillegg ma fotografiet vxre 

a) tat av kunstneren 
b) framkalt under kunstnerens faglige instruksjonsmyndighet 
c) signert og mmunerert i et antall begrenset oppad til 30 og 
d) opphavsrettslig beskyttet etter andsverkloven § 1 annet ledd nr. 6. 

Bilder fra ordinr fotografvirksomhet arises ikke som kunstneriske fotografier. 

3. Vurdering 
Gjeldende fritaksbestemmelser med henvisninger fra merverdiavgfftsregelverket til 
tolltariffen medforer til dels utilsiktede avgjorelser av hva som bor anses som kunstverk 
med fritak etter merverdiavgfftsregelverket. Flere saker har over tid har ywrt omtalt i 
media som urimelige. Dette gjelder bl.a. innforsel av silketrykk utfort av kjente kunstnere 
og kunst i form av installasjoner og lignende. 

Hva som er Aunstverlo> etter tolltariffens regelverk er betinget av klassifisering i 
bestemte posisjoner (posisjon 97.01,97.02 og 97.03). Tolltariffen inneholder derfor ingen 

1  Endret fra og med 15. november 2016. For endringen lod bokstav a silk: «a) malerier, tegninger my. som er 
omfattet av tolltariffens posisjon 97.01» 
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spesifikk definisjon av Aunstverlo> og den er heller ikke spesielt egmet til a avgrense hva 
som er kunstverk i dagens samfurm. Tolltarfffen er videre utformet ogsa med andre 
formal enn avgift og bygger pa en internasjonal konvensjon (HS-nomenklaturen/VVCO), 
som ikke kan endres ensidig av Norge. Henvisningene fra merverdiavgiftsforskriften til 
tolltariffens posisjoner 97.02 og 97.03 samsvarer for ovrig ikke med nyere kunstformer, 
kunstarter og teknilcker (herunder samtidskurtst). I likhet med Norge anvender imidlertid 
bade Sverige og Danmark tolltarfffen for a avgrense kunstverk for liknende fritak. 

Selv om det er klart at gjeldende utforming av fritaket med henvisninger til tolltariffen gir 
noen urimelige utslag, bor en ogsa vre oppmerksom pa at endringer i form av mer 
skjonnsmessige eller liberale vilkar og utvidelser av fritaket vii kunne medfore nye 
problematiske grensedragninger og mer byrakrati. Avgiftsmyndigheten har ikke 
nodvendigyis de rette forutsetninger for a vurdere slike skjonnsmessige/kunstfaglige 
kriterier. 

4. Forslag til endring 
Forslaget innebrer i hovedsak videreforing av fritaket for samme typer kunstverk som i 
dag, men vii ogsa utvide fritaket til a omfatte flere typer trykk og installasjoner my. Dette 
fordi avgrensninger etter tolltariffen fjernes. Det foreslas ogsa hvilke kriterier som skal 
legges til grunn ved tvilstilfeller om varen kan anses som kunstverk. 

Merverdiavgfftsforskriften § 1-3-2 foreslas pa denne bakgrunn endret silk (med endringer 
satt i kursiv): 

§ 1-3-2 Kunstverk 

(1) Med kunstverk menes originale 
a) malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder 

blandete teknikker 
b) grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, my., signert og nummerert i et 

antall begrenset oppad til 200 stk 
c) skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert 

slag og materiale 
d) billedtepper, billedvev og annen tek,stilkunst 
e) kunstneriske fotografier. 

(2) Ved vurderingen av om et fotografi skal anses som kunstnerisk skal det blant annet 
legges vekt pa om fotografiet har interesse for en videre krets av personer, om det er 
ment for offentlig visning i gallerier e.1. og pa om prisen reflekterer en kunstnerisk 
verdi. I tillegg ma fotografiet were 
a) tat av kunstneren 
b) framkalt under kunstnerens faglige instruksjonsmyndighet 
c) signett og nummerert i et antall begrenset oppad til 30 og 
d) opphavsrettslig beskyttet etter andsverkloven § 1 armet ledd nr. 6. 

Bilder fra ordinwr fotografvirksomhet anses ikke som kunstrteriske fotografier. 
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(3) Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk etter forste ledd, skal det 
legges vekt blant annetpà om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller 
at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformal, 
ikke har karakter av ordinxr handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert 
av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under 
opphavsmannens faglige instruksjon. 

5. Administrative og okonomiske konsekvenser 
Forslaget vil fore til at noen flere kunstformer enn tidligere blir omfattet av fritaket, men 
innebwrer ingen vesentlig utvidelse av fritaket fra i dag. Forslaget innebwrer at 
angivelsen av kunstverk i en viss utstrekning blir mer fleksibel og skjonnsmessig, men 
ikke mer enn at dette anses a vwre gjennomforbart for avgiftsmyndighetene. 

Det bes om horingsinstansenes merknader til forslaget innen 1. februar 2017. 
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