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HØRINGSUTTALELSE FRA NORSKE BILLEDKUNSTNERE (NBK) TIL FORSLAG OM ENDRINGER AV 
MERVERDIAVGIFTSFRITAKET FOR KUNSTVERK 
 
Norske Billedkunstnere (NBK) er svært fornøyd med at det nå fremlegges et samlet forslag til endring 
av merverdiavgiftsforskriften som løsriver definisjonen av kunstverk fra tolltariffen. 
 
Vi er også av den oppfatning at de konkret foreslåtte endringer, er konstruktive og anvendelige og vil 
skape den nødvendige forutsigbarhet om avgiftsreglene som opphavsmenn til verk av billedkunst, 
har savnet og etterlyst i flere år. 
 
Det fremlagte forslag til ordlyd i forskriftens § 1-3-2, er i all hovedsak dekkende for hva som etter vår 
oppfatning må omfattes. 
 
Vi har kun et par mindre forslag til språklige endringer: 
 
(1) c) kan etter vårt skjønn med fordel endres således at det foran ordet materiale innsettes « utført i 
ethvert materiale», slik at bestemmelsen lyder: 
 
«Skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et 
hvert materiale» 
 
Også forslaget til (3) synes å favne relevante kriterier knyttet til vurderingen av om verket i seg selv er 
å anse som kunstverk i merverdiavgiftslovens forstand. Vi synes imidlertid siste del av setningen, som 
knytter produksjonen opp mot opphavsmannen, med fordel kan forbindes med første del av 
setningen med et «og som» i stedet for «er» slik at bestemmelsen lyder: 
 
«Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk etter første ledd, skal det legges vekt blant 
annet på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger 
visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær 
handelsvare(industriell masseproduksjon) og er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre 
etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon» 
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Vi har ut over dette ingen merknader til forslaget, og ser frem til en snarlig regelendring i tråd med 
dette. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Mari Aarre 
Daglig leder 
Norske Billedkunstnere 


