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KUNSTAVGIFTEN

- ENDRINGER FRA 01.01.2007

Stortinget har vedtatt endringer i KUNSTAVGIFTSLOVEN(Lov av 4. nov. 1948 om avgift på

omsetning av billedkunst m.m.) og ÅNDSVERKLOVEN(Lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til

åndsverk m.v.). Dette er gjort for å innføre EU-direktivet om følgerett, og medfører at en del av

avgiften som innkreves ved kunstsalg skal tilfalle opphavsmannen (kunstneren eller dennes arving).

Samtidig har Stortinget tilpasset den gjeldende 3 %-kunstavgiften med den nye ordningen, slik at de

kan innkreves samlet og samtidig.

på nettstedet www.kunstavgiften.no vil du finne alle nødvendige opplysninger om den samordnede

innbetalingen av avgiften. Innkreving og innbetaling vil i hovedsak følge de tidligere rutinene for

kunstavgift. Endringer som vil ha praktisk betydning for dere er i hovedsak disse:

• Det er ikke avgift på verk som koster kr. 2 000 eller mindre

• Avgiften øker til 5 %

• Avgiftsgrunnlaget er utvidet slik at også fotografisk kunst og kunsthåndverk vil

være avgiftspliktig

• Ved videresalg må det innleveres verksliste over salgene

• Innbetalingsterminene forskyves slitt at de følger regnskapsåret:

Forfall 10. juni, 10. oktober og 10. februar.

For mange vil den praktiske betydningen av endringene ikke bli så stor. Det kan bli nødvendig med

nye rutiner for å kunne registrere avgiftsfrie salg og ny prosentsats. For dere som selger kunst i

annen hånd (videresalg) gjøres det oppmerksom på at det nå skal innleveres oversikter med

opplysninger om hvert enkelt salg slik at den delen av omsetningen som er følgerettspliktig kan skilles

ut (du finner rapportskjema på våre nettsider). BONa vil foreta fordelingen på bakgrunn av de
innsendte oversiktene. på denne måten vil merarbeidet for den enkelte kunsthandler bli minimalt.

Ytterligere informasjon og nye omsetningsoppgaver vil bli utsendt i god tid før innbetaling skal finne
sted.

Vi håper på et godt samarbeid om de nye reglene!

Oslo, desember 2006

Anniken Thorsen

Direktør, BKH

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

Harald Holter

Daglig leder, BONa
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