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Off.l §5a, merverdiavg.l §7 

KLAGE PÅ VEDTAK OM REGISTRERING I AVGIFTSMANNTALLET (ASTROLOGITJENESTER) 

– NN 

Vi viser til Deres brev av 25. november 2003 og 20. februar 2004 til A fylkesskattekontor. 

 

Saken gjelder klage på A fylkesskattekontors vedtak av 22. oktober 2003 om registrering av 

Deres virksomhet i avgiftsmanntallet. Registreringen gjelder konsulentvirksomhet innen 

næringsliv, og virksomhet med utarbeidelse og tolkning av individuelle horoskop 

(astrologitjenester). Klagen gjelder bare den del av registreringen som gjelder 

astrologitjenester. Det er således ikke selve registreringen, men omfanget av denne som er 

påklagd. 

 

Astrologitjenestene gjelder individuelle horoskop, basert på nøyaktig tid og sted for fødsel, som 

De utarbeider og tolker. Horoskopet og en rekke variabler, bl.a. planeter, tegn, hus, aspekter, 

direksjoner, progresjoner og transitter, utgjør til sammen et mangfold av informasjon som De 

sammenfatter og finner mening i. Deretter starter en modningsprosess og et forarbeid, hvor 

De lever Dem inn i en astrologisk virkelighetsforståelse og sammenholder det De ser i 

horoskopet med Deres erfaring og astrologiske utdannelse. Denne fasen kan vare fra noen 

timer til mange år. I dialog med kunden formidles så Deres tolkning, som igjen kan påvirkes 

av det som oppleves gjennom dialogen. Tolkningen av horoskopet skal avstedkomme et 

portrett, eller en biografisk fortelling, som søker å uttrykke det liv og det potensiale som bor i 

den som tolkes, på en slik måte at vedkommende opplever å komme nærmere seg selv. 

 

Fylkesskattekontorets vedtak bygger på at Deres omsetning av astrologitjenester er 

avgiftspliktig.  

 

De anser imidlertid at omsetningen av astrologitjenester gjelder åndsverk, og at unntakene 

fra avgiftsplikt i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a og/eller § 5 b første ledd 

nr. 14 kommer til anvendelse. I tidligere korrespondanse har De bemerket at utarbeidelse og 

tolkning av horoskop er en skapende, kreativ og genuin prosess i og med at ingen personer er 

like, og at den enkelte tolkning er tidkrevende, original og individuell. De anfører dessuten at 

det er feil å sammenligne arbeidet med utredninger gjort av konsulenter. 

 

Videre viser De til at åndsverket fremføres gjennom en dialog med den som tolkes. Det vises til 

likhetstrekk med portrettmaling, kåseri og diktfremføring til en jubilant, som også vil være et 

bestillingsverk. Fremføringen foregår gjennom en presentasjon hvor siktemålet er å 

levendegjøre tolkningen, og utfordringen er å formidle en innsikt som gir gjenklang hos den 

som tolkes. De bemerker at det er selve fremføringen kunden betaler for.  
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Vedtak om registrering ble fattet av A fylkesskattekontor 22. oktober 2003, og Deres klage er 

datert 25. november 2003. Klagefristen på tre uker etter forvaltningsloven § 29 første ledd 

anses derfor ikke å være overholdt. Skattedirektoratet finner imidlertid likevel å ta saken 

under behandling, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd.  

 

Etter merverdiavgiftsloven § 13 skal det betales merverdiavgift av omsetning av alle varer og 

tjenester med mindre annet er bestemt i eller i medhold av loven.  

 

Merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a gjør unntak for omsetning fra 

opphavsmannen ved egen utnyttelse av opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk. 

Unntaket omfatter verk som er opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven. Verket må 

således tilfredsstille kravet til verkshøyde, som innebærer at verket må ha preg av noe nytt og 

originalt, og være uttrykk for en individuell og skapende åndsinnsats. For at et åndsverk skal 

anses skapt, må det videre ha fått en ytre realitet, slik at det kan løses fra frembringeren, og 

dertil ha en viss blivende karakter, slik at det kan reproduseres eller meddeles til andre. 

Omsetningen må videre gjelde ”utnyttelse av opphavsrett”. Unntaket er todelt; det gjelder 

både omsetning av opphavsrettslig beskyttede kunstverk (varer, f.eks. malerier, tegninger og 

originale skulpturer) og av selve opphavsrettigheten, jf. Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) s. 129-130. 

At tjenesteyter i løpet av en arbeidsprosess som ligger til grunn for en tjenesteyting, 

opparbeider seg opphavsrettslig beskyttelse til nedtegninger e.l., medfører ikke at 

tjenesteytingen uten videre faller inn under unntaket.  

 

Merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 14  gjør unntak for omsetning av tjenester i form av 

kunstnerisk fremføring av åndsverk. For at unntaket skal komme til anvendelse, må det være 

snakk om en kunstnerisk fremføring av verk hvor hensikten er å levendegjøre og fortolke 

verket gjennom en presentasjon, jf. Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) s. 44. Som eksempler er det vist 

til stand-up komikere, underholdere mv.  

 

Unntakene gjelder næringsdrivendes omsetning. Med omsetning forstås bl.a. ”levering av 

varer mot vederlag” og ”ytelse av tjenester mot vederlag”, jf. merverdiavgiftsloven § 3 nr. 1 og 

2. Avgjørende for den avgiftsrettslige vurderingen er hvilke varer eller tjenester kundene 

betaler for.  

 

I Deres klage er det uttalt at det er fremføringen av tolkningen (gjennom en dialog) som er det 

primære, og at det er denne kundene betaler for. Forut for dialogen ligger det imidlertid en 

arbeidsinnsats, undertiden omfattende og langvarig, knyttet til utarbeidelsen og tolkningen 

av et individuelt horoskop. Etter Skattedirektoratets vurdering gjelder kundens vederlag i 

realiteten ikke bare dialogen hvor tolkningen formidles til kunden, men i betydelig grad også 

den forutgående arbeidsinnsats, nærmere bestemt utarbeidelsen av horoskop og selve 

tolkningen av de enkelte horoskopsmessige faktorer. 

 

Det ytes således en tjeneste hvor kunden betaler for det individuelt frembrakte horoskop, 

uavhengig av eventuelle nedtegningers opphavsrettslige status. Denne arbeidsinnsatsen 

(tjenesteytingen) faller utenfor unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a. 

Kundenes vederlag gjelder verken kjøp av opphavsrettslig beskyttede varer eller 

opphavsrettigheter. 
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Selv om konsulenttjenester på mange måter skiller seg fra astrologitjenester, anser 

Skattedirektoratet at en konsulent, eksempelvis en advokat som mot vederlag utreder en 

juridisk problemstilling, her vil være et sammenlignbart tilfelle. Selv om utredningen 

tilfredsstiller kravet til verkshøyde i åndsverkloven, vil vederlaget være avgiftspliktig. 

Advokatens omsetning gjelder juridisk konsulenttjenester, ikke utnyttelse av opphavsrett. 

Også her vil det avgjørende være selve arbeidet med fremstillingen/oppdraget, og ikke verkets 

eventuelle opphavsrettslige status. 

 

Formidlingen av tolkningen til kunden skjer etter det opplyste gjennom en dialog, hvor 

hensikten er å informere om tolkningen av et horoskop, og som dessuten kan være en del av 

astrologens grunnarbeid. Selv om eventuelle nedtegnelser e.l. tilfredsstiller kravet til 

verkshøyde, anser ikke Skattedirektoratet at en slik samtale vil være en ”kunstnerisk 

fremføring” av et verk hvor hensikten er å levendegjøre og fortolke verket gjennom en 

presentasjon (forestilling/oppvisning/fremvisning). Tilsvarende vil ikke en advokats formidling 

av konklusjonene i en juridisk utredning være en ”kunstnerisk fremføring”. Deres omsetning 

av astrologitjenester faller følgelig utenfor merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 14. 

 

Etter dette legger Skattedirektoratet til grunn at A fylkesskattekontor korrekt har registrert 

Dem i avgiftsmanntallet for omsetning av astrologitjenester. Klagen er således ikke tatt til 

følge. 

 

Gjenpart av dette brev er sendt A fylkesskattekontor sammen med sakens dokumenter. 

 

Med hilsen 

Jarle Nordal 

rådgiver 

Avdeling næring 

 

 Øistein Aamodt 


