
«HVA SKAL JEG TA?»
– om salg og prissetting, mva og kunstavgiften



Fra Guri Sandviks utstilling i Galleri Format 2017
Foto: Bjørn Johan Stenersen



\ Gallerienes arbeid med salg

Et styrket marked gagner alle
• Galleri Format og KRAFT er to separate aksjeselskap 

som eies av Norske Kunsthåndverkere
• For NK har det alltid vært en viktig målsetting at 

galleriene bidrar til å styrke og utvide markedet for 
samtidskunsthåndverk

• NK overførte fra 2012 salgsarbeidet i Årsutstillingen 
til Format/KRAFT for å profesjonalisere denne 
virksomheten, med resultat en sterkt økt omsetning

• Et styrket marked kommer alle kunsthåndverkere til 
gode



\ Gallerienes arbeid med salg

Gallerienes rolle
• Arbeid med omsetning av kunsthåndverk er en sentral 

oppgave for Galleri Format og KRAFT
• Vi arbeider med salg på ulike arenaer: fra utstillinger, 

fra egen formidlingsavdeling og på messer
• Aktiv rådgivning og oppfølging av både kunstnere og 

kunder er en viktig del av dette arbeidet
• Vårt mål er å være en profesjonell aktør i markedet og å 

skape den tilliten som trengs for å øke salget av 
kunsthåndverk.

• Vi opplever at vi spiller en viktig rolle i utviklingen av 
markedet for samtidskunsthåndverk



Fra utstillingen Sofa og Bord Foto: Gurdish Haugsdal



\ Prinsipper i kunstmarkedet

1. Tillit og troverdighet
2. Lik prising
3. Utpris vs. provisjon



\ 1. Tillit og troverdighet

Bygge tillit og troverdighet i markedet
• Tillit mellom kjøper og selger er en grunnleggende 

forutsetning for et velfungerende kunstmarked
• Troverdighet i markedet for samtidskunsthåndverk 

er essensielt og må bygges over tid
• Seriøs prissetting er avgjørende faktor for å bygge 

tillit
• Kunden skal ha tillit til at fastsatt pris er riktig 
• Ulik prising i ulike salgskanaler bryter ned denne 

tilliten hos kjøper og kan ødelegge markedet



\ 2. Lik prising

Lik prising uansett salgskanal
Prinsippet om like priser uansett salgskanal betyr i 
praksis lik pris for samme kunstverk i alle gallerier, 
butikkutsalg og i kunstners verksted
Hvis kunstner selger verk til nettopris direkte fra eget 
verksted, underminerer man:
1. Sin egen markedsverdi som kunstner
2. Gallerienes mulighet til å drive godt og lønnsomt 

salgsarbeid for kunstnerne
3. Muligheten til å bygge et velfungerende og 

voksende marked for samtidskunsthåndverk



\ 3. Utpris vs. provisjon

Beregning ut fra fast utpris
• Bestem deg for en fast utpris, uansett salgssted, og 

trekk fra galleriets provisjon, så ser du hva du sitter 
igjen med

• Praksisen med utregning ut fra en fast nettopris, 
med påslag i prosent avhengig av galleriets 
provisjonssats, gir varierende prising og må unngås

Så er det store spørsmålet naturligvis: hvordan 
fastsette et riktig utprisnivå på kunstverkene dine?



Bilde fra utstillingen Natural capital av Helene Førde Foto: KRAFT



\ Prinsipper for prissetting

1. Mekanismer 
2. Misforståelser
3. Søk veiledning
4. Prisreduksjon



\ 1. Mekanismer

Mekanismene som påvirker markedspris
Prissetting av kunstverk er komplekst og påvirkes av 
mange ulike faktorer:
• CV – din merittliste og anseelse
• Hvor du er i karrieren din (ny eller etablert?)
• Størrelsen på verket
• Eksklusivitet i materialene
• Generelt prisnivå for din kunstgenre (her er det 

store ulikheter)
• Etterspørselen fra markedet



\ 2. Misforståelser

Misforståelser om hva markedspris er
Markedspris tar ikke hensyn til realitetene i 
kunstproduksjonen, men handler ganske enkelt om 
hva markedet er villig til å betale for et kunstverk. 
Verkpriser kan ikke beregnes ut fra:
• Kostnader for arbeid med idéutvikling og 

produksjon, altså tid brukt på arbeidet.
• Kostnader for atelierhold etc.



\ 3. Søk veiledning

Søk veiledning i prisfastsetting
Siden fastsetting av verkpriser er komplisert og baseres 
på en rekke ulike faktorer, bør du søke veiledning fra:
• Gallerier som har kompetanse innen din 

kunstgenre og kjenner dette markedet godt
• Kunstnerkollegaer som har erfaring med salg av 

kunstverk



\ 4. Prisreduksjon

Nedsetting av prisnivå bør unngås
• Vi vil advare mot å sette prisnivået for høyt i starten 

av karrieren 
• Det kan være skadelig for ditt omdømme og 

markedsverdi om du senere ser deg nødt til å gå 
ned i pris

• Prisøkning utover i karrieren er naturlig og 
uproblematisk og gjøres i takt med at merittliste og 
anseelse vokser





\ Kort om mva

Mva på kunsthåndverk
• En revisor har i samarbeid med NK utarbeidet en ny 

veileder for mva på kunsthåndverk, basert på den 
nye definisjonen av kunstverk fra 2016

• Vi anbefaler å lese denne veiledningen nøye
• Nytt er at veiledningen nå også omfatter råd om mva

på aktuelle tjenester som kunsthåndverkere tilbyr
• Vi i galleriene omsetter i begge kategorier: objekter 

som er unntatt mva og objekter med mva
• Vi vil her bare kort vise til noen sentrale prinsipper 

og vurderingskriterier



\ Hovedregelen om mva

Hovedprinsippet
• Hovedregelen er at det skal betales avgift av all 

omsetning av varer og tjenester som ikke er spesielt 
unntatt fra loven

• Det er derfor nødvendig å forsikre seg om at den 
varen eller tjenesten du omsetter/fakturerer faktisk 
er omfattet av et unntak eller ikke

• Man skal ikke tro – man skal vite



\ Ny kunstdefinisjon

Forskriftens definisjon av kunstverk �1-3-2
“Med kunstverk menes originale
a) malerier, tegninger, kollasjer og lignende 

todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker
b) grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., 

signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.
c) skulpturer, relieffer, installasjoner og andre 

tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et 
hvert materiale

d) billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
e) kunstneriske fotografier”



\ Nye vurderingskriterier

Forskriftens definisjon av kunstverk �1-3-2
“Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk 
skal det blant annet legges vekt 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), 
• er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre 

etter opphavsmannens anvisninger og under 
opphavsmannens faglige instruksjon.”



\ Nøytralitet

Nye regler er nøytrale
• Definisjonene om todimensjonale og tredimensjonale 

kunstverk er spesielt aktuelle for kunsthåndverkere
• Disse definisjonene er nå både sjanger-, teknikk- og 

materialnøytrale
• Vurderingskriteriene er helt nye og er ment som støtte 

for vurderingen av om et objekt faller innunder 
definisjonen av kunstverk eller ikke i henhold til mva-
forskriften



\ Konkrete vurderinger

Forslag til konkrete vurderinger
• Har objektet (eller et lignende type objekt) vært utstilt 

i separat-, gruppe- eller kollektivutstilling ved en 
kunstinstitusjon?

• Har objektet (eller et lignende type objekt) vært 
innkjøpt av en museumssamling?

• Kan det fremlegges en visningsavtale for objektet 
(eller et lignende type objekt)?



\ Konkrete vurderinger

Forslag til konkrete vurderinger
• Har objektet (eller et lignende type objekt) kun vært 

vist/omsatt i formidlings-/kommisjonssalg i gallerier, 
markeder eller verkstedutsalg?

• Har objektet et nytteformål utover det 
estetiske/kunstneriske?

• Er nytteformålet en fremtredende og vesentlig kvalitet 
ved objektet eller er det en underordnet kvalitet?

• Er objektet laget i en serie med mange like eller 
tilnærmet like objekter?



\ Nytteformål = mva

Objekter som hovedsakelig har et nytteformål
Omsetning av objekter som hovedsakelig har et nytteformål 
er avgiftspliktig 
Bakgrunnen for dette er at det ikke skal være avgiftsmessige 
forhold som vrir konkurransen mellom to aktører som 
konkurrerer om å selge samme type produkter, som fyller 
samme behov i samme marked. Eksempelvis:
• Kunsthåndverkeren og gullsmeden som konkurrerer om 

de samme kundene ved salg av smykker
• Kunsthåndverkeren og kjøkkenbutikker som konkurrerer 

om de samme kundene ved salg av drikkeglass, kopper, 
vaser og fat mv.



\ Oppsummert

Oppsummert om mva
• Omsetning av objekter som hovedsakelig har et 

nytteformål er avgiftspliktig omsetning
• Omsetning av objekter som faller innenfor definisjonen 

av kunstverk faller utenfor avgiftsområdet og er ikke 
avgiftspliktig 

• Vurderingen av om et objekt/en serie av objekter er 
innenfor definisjonen av kunstverk eller hovedsakelig 
har et nytteformål må gjøres grundig for hvert enkelt 
objekt/serie av objekter 

• Det anbefales at de momenter som er vektlagt i 
vurderingen dokumenteres og oppbevares 





\ Kort om kunstavgiften

Kunstavgift siden 2007
• Kunsthåndverk og fotografi ble innlemmet i loven om 

kunstavgiften i 2007. Ordningen ble opprettet i 1948.
• Midlene fra kunstavgiften tilfaller kunstnere og 

rettighetshavere
• De kollektive ordningene forvaltes av Bildende 

Kunstneres Hjelpefond (BKH) og består av stipend, 
andre tilskuddsordninger og kunstpriser

• I 2017 ble det utbetalt nærmere 30 mill. til kunstnerne
• Bl.a. varig støtte, kunstnerstipender og Kunsthåndverk-

prisen fra BKH er midler som går til kunsthåndverkere



\ Hovedregler

Kunstavgiften 
• Ved salg av kunst skal det som hovedregel betales 

kunstavgift på 5 %, i tillegg til salgsprisen
• Kunstavgiften gjelder for alle verk med salgspris over 

2 000 NOK
• Kunstavgiften legges til før eventuell beregning av mva og 

inngår i mva-grunnlaget.
• Den som selger eller formidler salget er som hovedregel 

ansvarlig for innkreving, rapportering og innbetaling av 
kunstavgiften



\ Salg fra verksted/atelier

Salg fra verksted/atelier
• Kunstneres salg av egne verk er avgiftspliktig dersom 

omsetningen kan regnes som offentlig
• Når en kunstner selger fra åpent atelier, annonserer 

eller inviterer flere samtidig til utstilling o.l. regnes 
omsetningen som offentlig, og det skal betales 
kunstavgift

• Salg til enkeltpersoner som oppsøker kunstneren 
privat regnes ikke som offentlig omsetning og utløser 
derfor ikke kunstavgift



\ Salg fra markeder

Salg fra markeder
• Salg fra kunsthåndverksmarkeder åpenbart offentlig 

omsetning
• Det skal derfor betales kunstavgift på kunstverk over 

2000 kr



\ Oppdragskunst

Kunstavgift på oppdragskunst
• Ved kjøp direkte fra kunstneren i form av utsmykkings-

oppdrag, bestillingsverk eller konkurranseutkast, skal 
kunstavgiften være 5 % av kontraktsummen som er avtalt 
mellom oppdragsgiver og kunstner

Les mer på kunstavgiften.no og www.kunstfond.no

http://kunstavgiften.no/index.html
http://www.kunstfond.no/


\ Takk for oss og ta gjerne kontakt!

KRAFT
kraft@kraftkunst.no
451 11 993

Galleri Format
oslo@format.no
22 41 45 40

mailto:kraft@kraftkunst.no
mailto:oslo@format.no

