0-moms på bøger

Hvorfor 0-moms på bøger?


Vi har en samfundsmæssig interesse i at øge læsning. Demokratiet bygger på en forudsætning om oplyste, engagerede borgere med udsyn.
Det er vigtigt, at alle, på tværs af sociale og økonomiske skel, har adgang til et bredt udvalg af litteratur på dansk.



Læsning af skøn– og faglitteratur har stor betydning for dannelse, uddannelse, social mobilitet og jobmuligheder.

Tre pointer
Læsning af bøger har
betydning for dannelse,
uddannelse, demokratisk
deltagelse, social mobilitet og jobmuligheder.
Lave priser vil øge læsning.


Danmark har verdens
højeste moms på bøger. I
EU har kun Danmark og
Bulgarien fuld moms på
bøger.

EU har givet grønt lys for,
at medlemslande, som
ikke allerede har 0-moms
på bøger, kan benytte
sig af 0-moms

instrument. Alle nordiske lande har reduceret moms, Norge ovenikøbet 0moms, på bøger for at fremme læsningen. I EU har kun Danmark og Bulgarien (20 %) fuld moms på bøger. Danmark har verdens højeste moms
på bøger og afgift på læsning.



En lavere pris på bøger vil sikre, at flere mennesker får adgang til litteraturen. Samtidig sikrer en fjernelse af momsen bedre rammer for kvalitet og
diversitet i udgivelserne.

Økonomiske konsekvenser

Baggrund
Den 7. december 2021 gav Ministerrådet grønt lys for, at medlemslande, som
ikke allerede har 0-moms på bøger, kan benytte sig af 0-moms. Dermed er
der åbnet op for, at Danmark, som i dag har verdens højeste bogmoms, kan
afskaffe momsen, ligesom det er tilfældet for aviser.
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Skatteministeren har i januar 2022 oplyst, at det skattemæssige mindreprovenu ved 0-moms på bøger isoleret set vil udgøre ca. 270 mio. kr.
årligt. Der er ikke foretaget beregninger på gevinsterne af de mange
gavnlige effekter af en styrket læsekultur i befolkningen.
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