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FORESPØRSEL OM MERVERDIAVGIFTSBEHANDLINGEN VEDRØRENDE STRIPPING 

Vi viser til Deres brev av 23. desember 2002 vedrørende ovennevnte. 

 

Skattedirektoratet tiltrer fylkesskattekontorets vurdering, men med følgende presiseringer: 

 

Merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr  5 - inngangsbilletter 

Etter merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 5 vil inngangspenger til bl a teater- og 

ballettforestillinger falle utenfor avgiftsområdet. Skattedirektoratet har i 

Merverdiavgiftshåndboken på side 100 antatt at musikaler, revy-, kabaret og standup-

forestillinger faller inn under teaterunntaket. Når det gjelder ballettunntaket er det antatt at 

dette også omfatter jazzballett og folkedans. Det er imidlertid lagt til grunn at et strippeshow 

ikke vil være omfattet av unntaket. Vi er således av den oppfatning at inngangspenger til et 

strippeshow må avgiftsberegnes etter de alminnelige regler i merverdiavgiftsloven.  

 

Det kan imidlertid reises spørsmål om hvilke forestillinger som faller inn under betegnelsen 

”strippeshow.” Det er fra enkelte hold hevdet at man ikke på generelt grunnlag kan slå fast at 

alle former for oppvisninger der avkledning foregår er avgiftspliktig. Det hevdes at noen 

forestillinger må kunne karakteriseres som cabareter, teater, eventuelt også som en form for 

dans. Det hevdes under dette at enkelte forestillinger ikke er fjernere fra ballett en det 

eksempelvis folkedans er.   

 

For å avgjøre virksomhetens avgiftspliktige status, vil Skattedirektoratet påpeke at det må 

foretas en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle. Når det gjelder tradisjonelle strippeshow, 

hvor selve avkledningen og fokuseringen på denne er det sentrale element, kan vi ikke se at 

disse kan innfortolkes i unntaksbestemmelsen i § 5 b første ledd nr 5, verken som teater eller 

ballett. Her vil man etter vår mening bevege seg utenfor både ordlyd og bestemmelsens 

formål. Skulle derimot forestillingens fokus rettes på andre faktorer enn avkledning, slik som 

det teatralske eller musikalske, kan det imidlertid tenkes at oppvisningen omfattes av 

unntaket. Vi antar imidlertid at dette kun vil være aktuelt i unntakstilfeller.  
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Merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 14 – fremføring 

I henhold til merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 14 skal det ikke beregnes avgift av 

tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk. For at unntaket skal komme til 

anvendelse må det foretas en kunstnerisk fremføring av et opphavsrettslig beskyttet verk 

hvor hensikten er å levendegjøre og fortolke verket gjennom en presentasjon. Dette unntaket 

vil i motsetning til unntaket for opphavsmannen i § 5 første ledd nr 1 bokstav a, gjelde 

uavhengig av hvordan kunstneren har valgt å organisere sin virksomhet, for eksempel som 

enkeltmannsforetak, aksjeselskap mv.   

 

I henhold til åndsverkloven § 1 første ledd nr 3 kan sceneverk, så vel dramatiske og 

musikkdramatiske som koreografiske verk omfattes av opphavsretten.  

 

Det må antas at frembringelsen av et strippeshow under visse forutsetninger vil kunne 

innfortolkes i denne bestemmelsen. Her, som ellers under den opphavsrettslige vurderingen, 

er det et spørsmål om verket tilfredsstiller kravet til verkshøyde. Dette innebærer at verket 

må ha preg av noe nytt og originalt, og være uttrykk for en individuell og skapende 

åndsinnsats.  

 

Skattedirektoratet antar at tradisjonell stripping ikke vil tilfredsstille kravet til verkshøyde i 

åndsverkloven. At stripperen lærer inn et sett med bevegelser og dansetrinn i forkant av 

opptredenen vil etter vår oppfatning ikke være tilstrekkelig for å si at man har skapt et 

opphavsrettslig beskyttet verk. Dette vil også være tilfelle hvor stripperen improviserer under 

avkledningen.  

 

Skattedirektoratet antar at stripping kun i helt spesielle tilfeller omfattes av 

verkshøydebegrepet. Dette kan etter vår mening tenkes hvor oppvisningen i sitt uttrykk ligger 

meget tett opp til eksempelvis en teaterfremvisning eller en cabaret, mht koreografi, musikk, 

skuespill, lyd- og lyssetting, kostyme mv.   
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