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Forord

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av et utvalg oppnevnt av Finans
departementet for å revidere merverdiavgiftslovgivningen. Det var på dette 
tidspunkt sporsmål om å vurdere merverdiavgift ved omsetning av 
datamaskinprogrammer og datamaskinrelaterte tjenester. Senere - i 
november 1987 - ble utvalget bedt om å vurdere en utvidet avgiftsplikt for 
omsetning av tjenester. Dette har forandre» forutsetningene for de forslag til 
lovendringer som diskuteres i rapporten.

Rapporten er utarbeidet som et prosjekt innenfor Institutt for 
rettsinformatikks forsknings- og utredningsprogram i informasjonsrett. 
t e r e s a . med internt prosjektnummer (63). Den ble oversendt til Utvalget 
hosten 1987. Institutt for rettsinformatikk samtykket i å utsette publisering 
inntil Utvalgets utredning forelå, av hensyn til Utvalgets arbeid. Rapporten 
er i en viss utstrekning brukt som grunnlag for Utvalgets forslag, jfr n o u  
1990:11 Generell merverdiavgift på omsetning av tjenester. Oslo 1990. og 
folger som utrykt bilag til utredningen.

Selv om derfor rapporten på enkelte punkter kan være datert, finner vi 
det riktig å publisere den nå. bl a fordi diskusjonen av gjeldende rett inntil 
videre skulle være aktuell.

Man kan merke seg at de endringene i åndsverkloven som er omtalt i 
teksten i forbindelse med forslagene i NOU 1988:18 Opphavsrett og edb. er 
gjennomfort - stort sett i overensstemmelse med forslaget - ved lov 
15.6.1990:28.

Smestad august 1990

Jon Bing
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1. Innledning

/. / Kon om datamaskinsystemer

Ener den tradisjonelle beskrivelsen av et datamaskinsystem, er det vanlig å 
skille mellom to hovedkomponenter. På den ene siden har man det som 
kalles maskinutrustningen ("hardw are"), på den andre siden det som kalles 
programutrustning (''so ftw are '').1

Maskinutrustningen består for det lorste av en sentralenhet (CPU, eller 
"central processing unit"), som bl a inneholder de kretsene som gjor del 
mulig for datamaskinen å fungere. Dessuten har man en rekke ytre enheter. 
Enkelte av disse er spesialisert for å formidle data til sentralenehcten (det 
mest typiske er et tastatur, men man har også optiske lesere og andre 
inndata-enheter). andre for å presentere data behandlet av sentralenheten 
(det mest typiske er en skjerm eller en skriver). Enkelte enheter er 
spesialisert for lagring av data (det mest typiske er et fast platelager). Flere 
typer av enheter kan brukes både for å formidle data til sentralenheten, for 
mottak av data behandlet av sentralenheten og for lagring av data - typisk er 
her diskettstasjoner, som kan brukes til å lese disketter, "skrive" ut data 
behandlet av sentralenheten på disketten, og brukes som lager for data som 
er "skrevet" ut i maskinlesbar form. Andre eksempler på slike enheter er 
magnetbåndstasjoner og hullkort- eller -båndcnheter. som imidlertid allerede 
er alderdommelige. Endelig kan det nevnes at enkelte enheter er spesialisert 
for kommunikasjon mellom ulike maskiner, f eks modem (modulater- 
demodulator) som brukes for å omforme digitale signaler til analoge 
signaler, som kan formidles i det vanlige telefonnettet, og motta analoge 
signaler og omforme dem til digitale.

I vår sammenheng er det helt unødvendig å gå nærmere inn på 
hvordan en datamaskin virker eller er bygget opp. Men for diskusjonen 
nedenfor kan det være nyttig å ha et skjematisk bilde av en datamaskin for 
hånden.

1. Terminologien i denne utredningen er forsokt holdt så nær som mulig den 
terminologi som er forslått av Norsk språkråd.
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Fig I : Skjematisk bilde av datamaskin.

Frogramuirusiningen består av datamaskinprogrammer. Programmene består 
av en sekvens entydige instruksjoner som i detalj styrer maskincs 
funksjonsmåte. For å lose et gitt problem, kan en programmerer utvikle et 
program som trinn for trinn beskriver løsningen. Denne beskrivelsen er 
samtidig en instruksjon til datamaskinen om hvordan man skal gå frem for å 
lose det aktuelle problemet. Programmereren vil gjerne skrive programmet i 
et høynivåspråk (f eks Fo r t r a n , s im u l a  eller Pa s c a l ) ,  som kan minne om 
en form for forenklet engelsk. Her er imidlertid hvert ord i språket noye 
definert. Dette programmet konverteres til maskinlesbart form.* og man bruker 
så el nyti program for a omforme setningene i høynivåspråk lil en versjon i maskinkode. dvs 
de strengene av totegn som er nødvendig for a styre datamaskinen. Dette omformerprogrammet 
kalles gjerne en kompilator, og kompilatoren er utformet slik at den produserer 
en maskinkode som er tilpasset den aktuelle datamaskinen. Programmet i 
høynivåspråk kalles gjerne kildeprogram. og det resulterende program i 
maskinkode kalles et objektprogram. For å benytte programmet, er del 
objektversjonen som må kjores.3

Kompilatoren er altså selv et datamaskinprogram. men dette er gjerne 
skrevet i et programmersspråk som er spesielt for den aktuelle maskin, og 
altså forskjellig fra hoynivåspråkene (som er felles for mange maskiner).

2. I praksis vil programmereren ha tastet inn programsetningene på maskinen, 
slik at programmet foreligger som en sekvens med setninger på et 
platelager eller en diskett.

3. Det finnes programmer som kalles interpretere, og som tillater at en 
kildeprogram kjores. Interpreteren leser da de aktuelle setningene fra 
kildeprogrammet. konverterer dem til objektversjon, eksekverer dem. leser 
de neste setningene, konverterer og eksekverer disse osv. Denne forskjellen 
spiller mindre rolle for den aktuelle utredningen.
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Programmeringen kan skje direkte i maskinkode (dvs at programmereren 
sitter og skriver nuller og etttall i riktige posisjoner), eller - mer praktisk - 
det skjer i det som kalles assemblcr for den enkelte maskin: Et språk som er 
noe lettere å hanskes med enn maskinkode, men som ennå ligger langt 
nærmere maskinen enn høynivåspråket.

Datamaskinen gjennom fører en oppgave ved at man kjorer et aktuelt 
program. Programmet henter inn data fra lager, eller ber en operator om de 
nødvendige data. behandler dem. og "skriver" dem ut på den ut-data 
enheten som er spesifisert: skjerm, skriver, diskett osv.

For å holde styr på bruk av de forskjellige enhetene, holde orden på 
hvor ulike data (som gjerne identifiserer med navn) ligger lagret, i hvilken 
rekkefolge forskjellige operasjoner skal skje osv. har datamaskinen et 
operativsystem. Operativsystemet er altså selv et datamaskinprogram, men 
med spesielle "husholdningsfunksjoner" for totalsystemet. Det finnes andre 
beslektede systemer, som f eks skal styre trafikken i et stort terminalnettverk, 
som er spesialisert til å holde husholdning med et stor sett med forskjellige 
datafiler osv.

Man sondrer gjerne mellom, på den ene siden, operativsystem, 
assemblere osv, og programmer som skal utføre de brukerdefinerte 
oppgavene, som f eks et tekstbehandlingsprogram, et faktureringssystem osv. 
Det første kalles ofte systemprog rammer, det andre for bruker- eller 
applikasjonsprogrammer. I mange tilfelle er dette en praktisk enkel 
grensedragning, men i enkelttilfelle kan den bli vanskelig - det vil være en 
integrering av funksjoner mellom ulike programmer som er styrt av de 
behov systemet skal tilfredstille, og den bruk som gjores av det.4

For at man skal kjøre et program, må man altså ha tilgjengelig 
objektversjonen av programmet, eller - hvis bare kildeversjonen er 
tilgjengelig - må programmet kompilieres. noe som forutsetter at man har en 
kompilator for det aktuelle høynivåspråket for den aktuelle maskinen. 
Dessuten må programmet være tilpasset maskinens operativsystem. Tidligere 
hadde hver maskin sitt operativsystem, noe som gjorde det vanskelig å flytte 
programmer fra en maskin til en annen. Dette er nok fremdeles tilfelle med 
større datamaskiner, men for mikromaskiner har det skjedd en betydelig

4. Det hender at man i tillegg opererer med en gruppe programmer som 
kalles utility- eller tjenesteprogrammer. Dette er programmer som ikke 
betjener en bestemt applikasjon, men som kan være nyttige for mange - 
f eks programmer som tillater avsoking av alle datafiler for identifikasjon av 
et ord e lign. Disse programmene passer ikke inn i todclingcn ovenfor, og 
er egentlig en indikasjon på at det i praksis vil forekomme mange 
mellomformer av programmer som ikke passer inn i den ene eller andre 
kategorien.
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standardisering.5 Det finnes derfor "familier" med maskiner som er 
kompatible i den betydningen al programmer kan flyttes fra den ene 
maskinen lil den andre uten alt for store vanskligheter.

Det har en viss interesse å merke seg at datamaskinen arbeider ved 
stadig å kopiere programmer fra lagrings- eller inn-data enheter og til 
sentralenheten, som eksekverer instruksjonene i programmet. Det faller ofte 
naturlig å si at man "bruker" det programmet som er representert på f eks 
en diskett, som stikkes inn i en av maskinens diskett-stasjoner. Men 
maskinen bruker disketten bare så lenge programmet kopieres inn i 
sentralenheten. I sentralenheten skapes det så en midlertidig kopi av 
programmet, som holdes vedlike så lenge det er nodvendig for å utføre den 
aktuelle oppgave. Deretter slettes (eller "overskrives") denne midlertidige 
representasjonen. Trengs programmet på ny. kopieres det en gang til fra 
disketten.

Uttrykket programvare ("software") brukes av og til som synonym for 
datamaskinprogrammer. Dette uttrykkei brukes ikke i denne utredningen 
fordi det internasjonalt har fått en viss hevd i betydningen "datamaskin
programmer med tilhorende dokumentasjon". Utredningen tar ikke sikte på å 
vurdere spørsmål i forbindelse med merverdiavgift ved omsetning av 
dokumentasjon6 - som i denne sammenheng må anses som en særlig form 
for teknisk litteratur, og behandles på lik linje ned  slik.

1.2 Kort om hvordan datamaskinprogrammer omsettes

datamaskinprogrammer er altså et sett med instruksjoner i kilde- eller 
objektform. Disse programmene omsettes på en rekke forskjellige måter.

Enkelte programmer gjores til gjenstand for regulær utgivelse, og er 
tilgjengelige - gjerne sammen med brukerdokumentasjon - på disketter som 
kan kjopes gjennom detaljister. Programmene er svært standardisert, og de 
finnes i versjoner tilpasset en eller flere av de ulike "familiene" av maskiner 
på markedet. Denne formen for omsetning er typisk for programmer som tar 
sikte på mikromaskinmarkedet, f eks tekstbehandlingsprogram, 
regnearkprogram osv. Programmene tilpasses aldri brukernes særlige behov

5. Det mest utbredde operativsystemet for mikromaskiner for tiden er sikkert 
MS-DOS fra Microsoft Corp i forskjellige variasjoner (PC-DOS. m s -d o s  
w in d o w s  etc). Delte brukes bl a av IBM for deres mikromaskiner.

6. Spørsmålet om dokumentasjon beroeres likevel kort i forbindelse med 
avgrensning avgiftsgrunnlaget for individuelt utviklede program.
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(selv om brukeren kan gjore tilpasninger i programmene ved valg av 
tilrettelagte alternativer, f eks for å få norsk tegnsett og alfabetisk sortering 
på norsk i et tekstbehandlingssystem). Programmene distribueres også i 
objektversjon. noe som i praksis gjor det umulig ciller svært vanskelig for 
brukeren å gjore endringer i programmet.

Det programbærende medium er typisk disketter, og programmene er 
ofte beregnet på at de skal kopieres ned på en fast, lokal platestasjon og 
kjores fra denne. Dvs at diskettene bare brukes til å flytte programmene fra 
detaljist til bruker, senere fungerer de bare som reserveeksemplarer av 
programmene. Dette har visse opphavsrettsligc aspekter som ikke skal 
berores på dette punkt i utredningen.

Man ser imidlertid også at programmer utgis på innsatser, gjerne en 
integrert krets med en lagringsenhet, hvor et program er lest inn. 
Tradisjonelt har det særlig vært programmer for underholdning (f eks spill) 
som har blitt distribuert på denne måten. Men man vil også finne at 
spesielle systemprogram, som tilforer en datamaskin særlige egenskaper, vil 
distribueres på "kort" som kan inkorporeres i datamaskinen ved hjelp av på 
forhånd innebyggete spor. Disse kortene inneholder både logiske kretser og 
kretser hvor det er lagret programmer. Sett fra brukerens side kan det være 
vanskelig (og unodvendig) å vite hvilken metode som leverandoren benytter. 
Programmer som omsettes ved innsatser eller kort er særlig noye integrert 
med maskinutrustningen, og kan derfor reise problemer i forhold til de 
sporsmål som droftes i denne utredningen.

Når man beveger seg fra mikromaskiner til stormaskiner, vil man 
finne at programmer oftere leveres etter en mer omstendelig prosedyre.
Dette reflekteres også i prisen - mens et brukerprogram for en mikromaskin 
kan koste 2-4 000 kr. vil prisen for et brukerprogram for en mini- eller 
stormaskin kunne være storre med en faktor på 10 eller 20.

Leverandoren vil da ofte se nærmere på brukerens behov. Selv om det 
i og for seg er et standard system som leveres, vil leverandoren ikke sjelden 
gjore spesielle tilpasninger i programmet som tar sikte på å tilfredstille 
brukeres særlige behov: Tilpasning til brukerenes maskinutrustning, øvrige 
programmer, særlig utforming av utskriftformater 
eller skjermbilder, osv. Dessuten påtar leverandoren seg også gjerne et 
vedlikeholdsansvar. Alle programmer av noen kompleksitet har feil. og for 
brukeren kan det ha vesentlig betydning at leverandoren (eller forsåvidt også 
andre) kan bistå ved retting av feil. For å sette brukeren i stand til selv å 
gjore tilpasniger mv, blir programmer av denne typen ofte levert i 
kildeversjon (og da gjerne ved avtaler som tar sikte på å pålegge kunden 
taushetsplikt). Programmene vil ofte lia et betydelig omfang, og det er nok 
ikke uvanlig at de fremdeles leveres på magnetbånd snarere enn diskett. 
Forutsetningen er imidlertid at de overføres til fast platelager hos kunden og
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kjores derfra (eventuelt etter at kunden har kompilert programmet, og slik 
fått frem en objektversjon).

Den tredje hovedformen er utviklingsavtalen. Etter denne utvikles et 
program med sikte på å tilfredsiille et visst behov hos brukeren. Etter et 
forarbeid som tar sikte på å analysere behovet og vurdere alternative 
løsninger, utarbeides en spesifikasjon, programmet kodes i et hoynivåspråk, 
ttjstes og settes endelig i produksjon. Det vil bero på avtale mellom partene i 
hvilken utstrekning rettighetene til et slikt program (f eks retten til videresalg 
til tredjemann) helt eller delvis går over til brukeren.

Det er mange risikomomenter ved en utviklingsavtale. Det er derfor 
ikke uvanlig at man søker å tilfredstille brukerens behov ved å tilpasse eller 
videreutvikle et mer standardisert program. Det vil være flytende overganger 
mellom situasjoner hvor man bare gjennomfører rutinemessig tilpasning av 
et standard program til situasjoner hvor man bare benytter elementer fra el 
standard program ved utvikling av et helt nytt program.

I vår sammenheng er kanskje det mest interessante aspekter ved 
utviklingsavtalen at den henger nøye sammen med konsulenttjenester som 
ikke nødvendigvis munner ul i program mer i ngsinnsats.

Denne lille oversikten tar bare sikte på å gi en bakgrunn for 
diskusjonen nedenfor, hvor spørsmål i tilknytning til enkelte av 
omsetningsformene vil bli tatt nærmere opp.

1.3 Omsetning gjennom telenettet

datamaskinprogrammer omsettes, slik bekrevet foran, typisk ved at brukeren 
får tilgang til programmet ved overlevering av en fysisk bærer - en diskett, et 
magnetbånd, en integrert krets e lign.

Imidlertid kan datamaskinprogrammer - på samme måte som data - lett 
utveksles gjennom telenett. Dette skjer i betydelig utstrekning, selv om 
risikoen for at det skal skje forstyrrelser under overforingen nok gjør at dette 
ikke er en hovedform form omsetning.

Dette kan skje ved at det etableres kontakt mellom kunde og 
leverandør, og at programmet overfores direkte fra leverandores anlegg til 
kundes. Man har også eksempler på at det lagres databaser med 
program m er, særlig programmer som opphavsmannen har fraskrevet seg 
rettighetene til av forskjellige grunner (såkalt "freeware"). Brukere kan da 
koble seg opp til databasen og få overfort til seg programmene, ofte mot en 
avgift til den som vedlikeholdes databasen.

Det er også ikke uvanlig at vedlikehold av større programmer skjer ved 
telekommunikasjon. Et kompetansesenter kobles inn hvis det identifiseres feil 
eller problemer ved programmet på kundens anlegg. Gjennom telenettet
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kjores så diagnosiiske programmer, feil rettes og deler av programmet med 
feil erstattes - eller programmet suppleres med nye rutiner som kan bote på 
vansklighetene. Slikt vedlikehold kan i stor grad være automatisert - slik at 
systemet selv kobler seg opp mot kompetansessenteret. som da automatisk 
gjennomfører analyse og feilretting.

Endelig kan det nevnes at i en viss grad blir datamaskinprogrammer 
kringkastet. Dette er en billig måte å spre datamaskiprogrammer til et stort 
antall brukere. I Finland skjer f eks en rutinemessig kringkasting av 
programmer beregnet på skolesektoren. Interesserte kan ta opp programmet 
på en standard lydkassett, som også kan brukes i datamaskiner som 
aksepterer slike kassetter som inn-data medium.

I vår sammenheng er omsetning gjennom telenettet viktig av to 
grunner. Den tydliggor at det ikke er noen nødvendig forbindelse mellom et 
program og et programbærende medium ved omsetning av programmet. Og 
den fremhever at det kan være betydelige kontrollproblemer i forbindelse 
med slik omsetning gjennom telenettet, ikke minst når leverandøren befinner 
seg i utlandet.

1.4 Opphavsrett til datamaskinprogrammer

Det har i litteraturen lenge vært antatt at datamaskinprogrammer er et 
eksempel på et opphavsrettslig beskyttet verk. Det har imidlertid manglet 
domspraksis på området, og avtalene som ga tilgang til datamaskin
programmer reflekterte ofte på en lite tilfredstillende måte at avtalens objekt 
var et åndsverk.

Den usikkerhet som måtte ha vært knyttet til dette, må nå anses for å 
være ryddet av veien. I NOU 1986:18 foreslås det å endre åndsverkloven slik 
at det som anses å være gjeldende rett fremgår uttrykkelig av ål § 1.7 Denne 
utredningen vil ta hensyn til den underliggende opphavsretten.

En avtale som gir tilgang til et datamaskinprogram. vil i denne 
utredningen bli kalt en avtale om disposisjonsrett \ W et program. I bransjen 
brukes hyppig andre betegnelser - f eks salg. lisens, bruksrett mv. Man kan 
ikke av den betegnelse som brukes på avtaleforholdet utlede noe særlig om 
innholdet.8

7. For en mer utfyllende behandling av de opphavsrettslige aspektene, kan det 
vises til Bing 1985 og Stensaasen 1987.

8. Slik også jfr NOU 1986:18 s 31. sp 2.
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2. M erverdiavgiftsloven og tolkningen av den med hensyn på datamaskin
program m er

Det finnes ingen bestemmelser i merverdiavgiftsloven eller forskrifter til 
denne som direkte er utformet med sikte på å regulere avgiftsplikten for 
omsetning av datamaskinprogrammer. Uttrykket "programmer" forekommer 
riktignok i mvl § 5, 2 .ledd nr 1 litra c. men da i betydningen 
"teaterprogrammer" ol. sml også ordbruken i ål § 43.

Spørsmålet om hvorvidt det skal betales merverdiavgift for datamaskin
programmer. må altså loses med utgangspunkt i lovbestemmelser som ikke 
uttrykkelig behandler spørsmålet.

I følge lov om merverdiavgift (19.6.1969 nr 66) skal det betales avgift 
av omsetning av alle varer (mvl § 13. l.lcdd) og en rekke tjenester 
(spesifisert i mvl § 13. 2 .ledd nr 1-12). Uttrykket "omsetning" er nærmere 
definert i mvl § 3 jfr § 5. og omfatter også ytelse av tjeneste mot verdelag.

Hovedbestemmelsene for avgiftsplikt er bygget opp rundt de sentrale 
uttrykkene "vare" og "tjeneste". All omsetning av varer er avgiftspliktig, 
mens bare omsetning av de tjenester som er spesifisert i mvl § 13. 2 .ledd er 
avgiftspliktige.

i forhold til avgiftsplikt ved omsetnig av datamaskinprogrammer, blir 
del derfor av avgjørende betydning om hvorvidt programmer skal regnes som 
"varer" eller "tjenester".

Opprinnelig var mvl § 13, 1.ledd nr 9 meget omfattende, og omfattet 
bl a "teknisk, administrativ eller organisatorisk bistand knyttet til tjenester 
som nevnt under nr. I, analyse, kontroll, proving .. ."  osv. Bestemmelsen 
var vanskelig å praktisere, og ble endret ved lov av 8.6.1973 slik at den ble 
begrenset til å omfane "teknsik bistand for arbeid på vare" og lignende 
tjenester, jfr Ot prp nr 32 (1972-73) og Skattedirektørens rundskriv av 
27.6.1973.

Etter lovendringen ble det reist sporsmål om omsetning av datamaskin
programmer fremdeles var avgiftspliktig. I et brev fra Skattedirektøren av 
10.6.1974 vises det til at Finansdepartementet antar at "isolert yting av 
tjenester med utarbeiding og levering av programmer for e d b  ... faller 
utenfor det avgiftspliktige område etter mcrvediavgiftsloven kap. IV ."

På denne bakgrunn ble det visstnok i praksis sondert mellom 
utarbeidelse av datamaskinprogrammer på den ene side (programmer omsatt 
etter typiske utviklingskontrakter) og levering av ferdig ularbeideie 
siandardprogrammer på den annen side. Utvikling av programmer ble ansett 
for å være en tjeneste - og ved omsetning av denne ble det ikke betalt



TERESA (63) 15

merverdiavgift. Omsetning av standardprogrammer ble imidlertid ansett for å 
være omsetning av varer.

Denne tolkningen ble tildels kritisert i litteraturen.9 Den ble også tatt 
opp i brev til Finansdepartemeniet fra en statsautorisert revisor i 1976. I 
denne brevet hevdet revisoren:

"1. Et program er mer informasjon enn vare. Softwarepakken kan 
anses som meddelsesmedium for denne informasjon - ett sett med 
instruksjoner - og i denne relasjon arter ikke et standardprogram seg 
annerledes enn et skreddersydd'0 program.
2. Det finnes mange programvariasjoner, slik at grensen mellom 
standarde og skreddersydde programmer som regel er teknisk sett 
meget vanskelig å finne. Standardprogrammer kan være markedsført 
som sådanne, men må allikevel ofte adapteres (skreddersyes) til å 
omfatte også kundens onske oni at de skal tilfredstille visse 
tilleggesbehov. Slik adaptering kan avstedkomme inntil en fordobling 
av prisen for standardprogrammet. Salg av et standardprogram som 
ikke behoves endret, medfører allikevel assistanse fra 
programmeringsfolk på mellom 30 og 60 timer. Slik assistanse utgjør 
som regel omtrent en tredjedel av kontraktsunimen. Skreddersydde 
programmer inkluderer stadig mer standarde delprogrammer. uten at 
betegnelsen forandres."11 Etter dette avga departementet følgende

9. Jfr bl a Bing 1976.

10. Uttrykket "skreddersydde" programmer anvendes ofte i forbindelse med 
diskusjonen om avgiftsplikt på datamaskinprogrammer. Det samme gjør 
man i Sverige ("skraddarsydda program"). Det er vel nærmest en 
kuriositet at man har begynt å bruke dette populæruttrykket i juridisk- 
teknisk sammenheng. I denne utredningen foretrekkes uttrykk som 
"individuelt utviklede programmer" eller "programm er som er resultat av 
en utviklingskontrakt" e lig. Den noe mer omstendelige utrykksformen 
har bl a den fordel at den ikke vekker forestillingen om at slike 
programmer er en i markedet klart avgrenset kategori, men at forholdsvis 
forskjellige utviklingssituasjoner kan foreligge.

11. For ordens skyld bor det vel understrekes at de opplysninger som 
fremkommer oni behov for tilpasning av standard programmer ikke kan 
anses som representative i dag. både ved at en tilpasning lett kan bli meget 
dyrere enn prisen på standardprogrammet. og ved at kjøp av 
standardprogrammer normalt krever liten eller ingen innsats fra 
programmerere eller systemere ved installasjon hos kunden.
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uttalelse:

"Finansdepartementet antar etter det opplyste at utarbeidelse og 
levering av så vel standard som skreddersydde programmer for e d b  
må anses som isolert ytelse av tjenester med utarbeiding og levering av 
programmer for ed b  som faller utenfor mcrverdiavgiftsloven."

Også dette standpunktet ble kritisert i litteraturen. Ytterbo (1981) peker på 
tre mulige konsekvenser som anses som uheldige:

En betydelig del av EDB-bransjens om setn ing vil falle utenfor det 
avgiftspliktige om råde.

- Betydelige kontrollproblemer for avgiftsmyndighetene ved salg 
som både omfatter maskinvare og programvare. En må regne med at 
en stadig storre del av prisen for slike leveranser vil bli knyttet til 
programvare. Enkelte maskinvareleverandorer innkalkulerer prisen for 
sine standardprogrammer i prisen på maskinvare. Dette medforer at 
kjoperen må foreta en skjonnsmessig fordeling av anskaffelsessunimen 
på maskinvare og programvare. Det må antas at skattemyndighetene i 
alle tilfelle vil få meget store vansker med å kontrollere om 
prisfordeling mellom maskinvare og programvare i en konkret kontrakt 
er riktig eller gir uttrykk for en reell verdifordeling.12

- Forrykking av konkurransesituasjonen mellom leverandorer av 
programvare og leverandorer av maskinvare. Valget mellom å uttrykke 
algoritmer i form av maskinvare eller programvare kan i en viss 
utstrekning oppfattes som tekniske alternativer. Sondringen gir dette 
valget en okononiisk betydning, slik at det ikke bare blir et sporsmål 
om hva som teknisk og driftsmessig er mest hensiktsmessig.

Den neste endringen ble drevet frem av to forhold. For det forste den 
tekiske utviklingen. Det kan være god grunn til å understreke at det på ingen 
måte er overraskende at det er betydelig dynamikk innen dette området av 
avgiftsretten, det avspeiler endringene i informasjonsteknologi og 
bruksområder - selv om man vel kan være skeptisk til at endringene i

12. Dette problemet (ofte omtalt i forbindelse med "unbundling” av maskin- 
og programutrustning) vil bli berort nedenfor. Det er forskjellig fra 
problemet med
omsetning av programmer som innsatser for mikromaskiner mv. som er 
foranledningen til den neste endringen i avgiftsmyndighetenes praksis.
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gjeldende rett ikke ble formalisert i storre grad enn det som er skjedd. Det 
andre forholdet var koordinering mellom fortolling og merverdiavgift.

I et brev av 26.9.1983 fra Skattedirektoratet til Finansdepartementet 
fremheves disse to forholdene. Man refererer til henvendelser om 
merverdiavgift på datamaskinprogrammer til bruk i ''hjem medatamaskiner’', 
som beskrives som en "liten, relativt rimelig microdatamaskin med begrenset 
anvendelsesområde, kapasitet og tilkoblingsmuligheter". men som "med 
letthet" kan "bygges ut med sikte på kontorbruk". Som eksempel på 
programmer ble nevnt spillprogrammer. men også programmer for 
tekstbehandling, regnskap og lagerregistering levert på "magnetbånd/plater 
eller på elektroniske kretskort". Det heter videre i brevet:

"Etter det vi har bragt i erfaring er det ingen datateknisk forskjell 
mellom det å utvikle et dataprogram for regnskap og det å utvikle et 
dataprogram for underholdningsbruk. Det er imidlertid slik at den 
avgiftsmessige behandling i praksis ofte blir bestemt fra bruken. Vi er 
således gjort oppmerksom på at Toll- og avgiftsdirektoratet, ved 
fortolling av dataprogrammer, legger avgjørende vekt på hvilken bruk 
som skal gjøres av programmene. Dette har medført at alle 
programmer til underholdningsbruk blir belagt med merverdiavgift ved 
innførselen.

Problemet oppstår ved at dette ikke blir fulgt opp ved den 
avgiftsmessige behandling på fylkesskattekontorene. Det hersker 
likeledes tvil med hensyn til om lagringsmåten skal tillegges 
avgjørende verk. Her er iallefall den avgiftsmessige vurdering ulik ved 
de forskjellige fylkesskattekontorene."

I brevet pekes det videre på at uttalelsen som likestiller standard programmer 
avgiftsmessig med utvikling av programmer "er åpenbart ikke gin med tanke 
på masseproduserte datamaskinprogrammer til f.eks. underholdningsbruk". 
selv om direktoratet ikke ser noen "prinsipiell forslell på datamaskin
programmer til underholdningsbruk og datamaskinprogrammer til 
forretningsbruk".

Om de masseproduserte programmene heter det videre:

"M asseproduserte standardprogrammer til underholdnings- og 
forrentingsbruk har en sterk karakter av vare. De skiller seg i 
realiteten ikke spesielt ut i forhold til masseprodusert musikkassetter 
og musikkplater som er ansett som avgiftspliktige varer. Ved 
produksjon av musikkassetter er det kun særskilt ytelse av tjeneste i 
forbindelse med musikkopptak og lydstudiovirksomhet med påfølgende 
levering av mastertape som ikke er avgiftspliktig. Vi antar i
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overensstemmelse med dette at omsetning av masseproduserte 
standardprogrammer for elektronisk databehandling bor behandles 
likt med omsetning av bl.a. musikkassetter og musikkplater, m .a.o. at 
en anser kopiene som varer. Skattedirektoratet kan imidlertid ikke se 
at det er tilstrekkelig til å få en avgiftsmessig heldig behandling av 
dataprogrammer å anse masseproduserte standardprogrammer for 
elektronisk databehandling som vare. Vi vil i så fall sitte igjen med de 
samme vanskelige grensespørsmål mellom hardware/software om enn 
på et noe mer begrenset område.

Således reiser seg vanskelige avgiftsmessige fordelingsspørsmål i 
forbindelse med utvikling og salg av hardware og software. Dette i 
særdeleshet når programvaren er spesialutarbeidet for den enkelte 
maskintype og kunde. Hvor stor del som da relaterer seg til 
henholdsvis hardware og software må ofte fastsettes skjønnsmessig. 
Dette har medført store forskjeller i den avgiftsmessige belastning i 
forbindelse med likeartede leveranser i bransjen med de uheldige 
konkurranseforvridende virkninger dette kan medføre. Videre reiser 
det seg store problemer for bransjen med hensyn til fradragsretten for 
inngående avgift på grunn av omsetning både innenfor og utenfor 
loven. Fra bransjehold blir det også fremholdt at den forholdsmessige 
fradragsforing av inngående avgift medfører betydelige 
konkurransemessige problemer i forhold til utenlandske leverandører 
av software.

Skattedirektoratet antar at den eneste praktiske løsning på de 
problemer som er avdekket innenfor område hardware/software er å 
foreta en lovendring i merverdiavgiftslovens § 2 slik at alle typer data
maskinprogrammer blir ansett som varer i merverdiavgiftlovens 
forstand."

Brevet ber også om at hvis departementet ikke finner å kunne ta opp 
lovendringsspørsmålet, så blir det avgitt en uttalelse om "hvordan 
masseproduserte datamaskinprogrammer til bruk bl.a. i 
’hjemmedatamaskiner’ skal behandles avgiftsmessig og om lagringsenhet 
og/eller lagringsmåten skal tillegges avgiftsmessig betydning".

I brevet henvises til en mindre utredning fra Insitutt for 
rettsinformatikk (Hafstad 1983). Denne utredningen tok nettopp 
utgangspunkt i spørsmålet om den avgiftsmessige behandlingen av omsetning 
av innsatser for hjemmedatamaskiner. "fastprogram m er".13 De lege late 
konkluderer utredningen med at det ikke er berettiget å forskjellsbehandle

13. På dette tidspunkt ble slike innsatser ofte omtalt som "firmwarc". som en 
mellomting mellom "hardware" og "software".
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datamaskinprogrammer lagret i innsatser e lign for bruk i den tidens typiske 
hjemmedatamaskiner fra andre datamaskinprogrammer. Dette i motsetning 
til den praksis som er reflektert i det siterte brevet fra Skattedirektøren, og 
som også kommer til uttrykk i ct brev av 13.10.1982, hvor det tas 
utgangspunkt i det ubestridte forhold at en integrert krets for lagring av 
program m er14 i seg selv er en vare. Det heter videre at når "software ... 
innpreges i prom men’” så må denne "anses som en del av varen og følgelig 
være avgiftspliktig".

Fiansdepartementet avga en uttalelse om forholdet av 26.7.1984. Her 
innføres igjen sondringen mellom standard programmer og programmer som 
er resultat av utviklingskontrakter. Det heter i brevet del I pkt I:

"Departementet antar at salg av standard programvare må anses som 
salg av vare og at virksomhet med salg av slike programmer derfor må 
antas å komme inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser om 
avgifts- og registeringsplikt. Som standard programvare anses 
programmer som er mangfoldiggjort og beregnet på omsetning til to 
eller flere kjopere."

I del I pkt 4 jfr pkt 6 behandles forholdet til brukerspesifiserte programmer 
(programmer som er resultat av en utviklingskontrakt):

«4
Departementet antar at det ved praktiseringen av merverdiavgiftsloven 
bor legges til grunn al levering av indviduelt tilpasset ('skreddersydd’) 
programvare ikke kommer inn under avgiftsplikten.
5

6
Med hjemmel i mervediavgiftslovens § 70 finner departementet inntil 
videre å kunne frita individuelt tilpasset programvare på kretskort 
(ROM. PROM o .l.) for merverdiavgift ved innførsel og omsetning."

Departementet er klar over at man igjen endrer tolkningen av loven, og for 
så vidt vender tilbake til den rettstilstand man hadde i perioden 1974-78.
Man begrunner dette i brevets del II bl a slik:

"Bakgrunnen for dette er at den tidligere forståelse og praktisering var 
lagt opp på grunnlag av tekniske og markedsmessige forhold som var

14. P r o m , programmable read only memory.
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annerledes enn i dag. Utviklingen på dette området har gjort det 
nødvendig å omvurdere praktiseringen."

Man bor også merke seg at departementet denne gangen formulerte sin 
tolkning som generelle retningslinjer, og la vinn på publiseringen - de ble 
bl a publisert i Lovtidend.

Departementet peker også på at man arbeidet med en generell revisjon 
av bestemmelsene om edb og merverdiavgift, og annonserte utkast i siste 
halvår 1984.

Departementets tolkning ble på ny kritisert i litteraturen, jfr f eks 
Føyen 1984 som bygger sin kritikk på to forhold: For det første er det 
uholdbart å hevde at standard datamaskinprogrammer er en "vare" i 
merverdiavgiftslovens forstand, og for det andre er det rettsteknisk uheldig å 
bygge avgiftsplikten på den i praksis vanskelige grensen mellom standard 
programmer og indviduelt utviklede programmer.

I brev av 14.11.1984 sendte så departementet ut et utkast til endring 
av merverdiavgiftloven.15 I brevet undrestreket departementet bl a at 
merverdiavgiftsloven " .. .  skal virke så nøytral som mulig i forhold til 
næringsstrukturen i samfunnet, sammensetningen av forbruket og 
konkurransen med utlandet". Departementet refererte til den problematiske 
grensen mellom standard og individuell utviklede programmer, og peket 
videre på de problemer som er antydet i Skattedirektoratets brev av 
26.9.1983 i forbindelse med fradrag for inngående avgift.

Deretter foreslår man en endring ved innforing av et nytt 6 .ledd i mvl 
§ 2. som da ville lyde:

"Som vare anses også

Programvare til bruk ved elektronisk databehandling."

Forslaget kom så langt at det forelå i utkast til odelstingsproposisjon. 
Ordlyden var endret i detalj, ved at "programvare" var erstattet med 
"program ". I tillegg foreslo man også endringer i mvl § 65a, som tok særlig 
sikte på innføring av programmer fra utlandet gjennom telenettet.16

15. Jfr bl a Lov & dala 1/1984:6.

16. I utkastet til ny § 65a brukes det tidligere uttrykket "programvare", men 
denne terminologiske forskjellen beror visstnok på en tilfeldighet, og 
innebærer ikke noen realitetsforskjell mellom områdene for de to foreslåtte 
bestemmelsene.
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Selv om utkastet til odelstingspropsosisjon passerte statsråd 8.3.1985. 
ble proposisjon ikke fremmet for Stortinget. I stedet ble det i 1985 oppnevnt 
et utvalg som rent genrelt skulle gjennomgå merverdiavgiftsloven. I 
foredraget er sporsmålet om merverdiavgift på "EDB-programmer mv" nevnt 
i et særskilt avsnitt, og det heter bl a:

"Det er behov for en forholdsvis rask avklaring på sporsm ålet om  
avgiftspliktens om fang når det gjelder EDB-programmer. Ved  
vurderingen av dette sporsm ålet er dei im idlertid også  behov for å se 
nærm ere på avgrensningen  av tjenesteom rådet gen erell. Det kan i 
denne forbindelse pekes på at del fra flere hold innen EDB-næringen er 
gjort innvendinger mol en  generaliser! avgiftsplikt for program vare.
Fra næringens side blir del gjort gjeldende at med en slik 
generalisering vil de gevinster som kan innvinnes ved al man blir kvitt 
avgrensningen mellom standard og skreddersydde programmer mer 
enn oppveies av ulemper som vil oppstå med å avgrense programvare 
mot andre tjenester som nå er unntatt fra avgiftsplikten.

Departementet antar al denne del av utredningen bor kunne 
avgis som en delinnstilling, slik al sporsmålet om avgiftsplikten i 
tilfelle kan fremmes for Stortinget som egen lovsak."

I brev av 7.4.1987 henvendte Merverdiavgiftsutvalget av 1985 seg til Institutt 
for rettsinformatikk. På bakgrunn av et mote mellom representanter for 
utvalget og Institutt for rettsinformatikk 6.4 .1987, påtok Institutt for 
rettsinformatikk seg å gjennomføre en utredning av visse sider av 
spørsmålet, som er nærmere beskrevet i et prosjektnotai av 26.6.1987 (2. 
utgave). Det er uttrykkelig uttalt at de mer rettspolitiske sidene av 
avgiftsspørsmålet ikke skal behandles:

"Vurderingen vil ikke direkte ta stilling til hvorvidt omsetning av data
maskinprogrammer bor gores avgiftspliktig, men det vil bli vurdert 
hvor det rettsteknisk kan synes hensiktsmessig å trekke grensene alt 
ettersom man ønsker en omfattende eller begrenset avgiftsplikt."

På denne bakgrunn vil den videre drøftelsen forst og fremst ha for øyet de 
mer rettstekniske problemene. Man vil imidlertid forst gi uttrykk for hva 
man anser for i dag å være gjeldende rett.

Likevel kan det vel være grunn til innledningsvis å konstatere at det 
synes internasjonalt å være en tendens til utvikling i retning av 
omsetningsavgift mv på omsetning av datamaskinprogrammer. Den rikeste
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kilde til erfaring knytter seg til "sales tax" (omsetningsavgift) og "use tax"17 
i USA. I 1985 ble det opplyst at 45 stater beregner omsetningsavgift på 
standard programmer, og 20 stater på individuelt utviklede program m er.18 I 
en oppsummerende artikkel i Computer Law cuid Tax Report (1984/2:6) 
understrekes det at bransjen må bære sin del av beskatningen.

"In the past states focused on goods because goods constituted most 
commercial transactions. Today we are in transition from a goods- 
based economy to a service-information oriented economy."

Samtidig som man fremhever denne tendensen, kan det også være grunn til 
å sitere Judge Marvin Rimm ved Tax Court of New Jersey, som kom med 
generelle kommentarer til utviklingen av avgiftslovgivningen i forbindelse 
med en dom angående omsetningsavgift på maskinlesbare adresselister.19 
Kommentarene synes gyldige også for den norske situasjonen, og er 
sannsynligvis en indikasjon på at problemene er nokså like internasjonalt:

"Outmoded and inadequate concepts and tools arc used to deal with 
computer-age problems, and the taxation of computer services is an 
example. Computer services, particularly software and information 
services, are different from other property rights. It is not sensible to 
apply concepts such as tangible or intangible, applicable to a very 
different world, to the computer world. Even the distinction between 
property and services is not helpful here where definitions appropriate 
to the subject matter of tax is needed. Significant tax burdens should 
not be predicated on largely irrelevant concepts developed in different 
times for different purposes."

17. Ettersom omsetningsavgiften folger av delstatslovgivning. kan det være 
betydelige forskjeller mellom enkeltstater. Når noe da importeres fra 
annen delstat, beregnes en "use tax" som tar sikte på å stille importoren 
avgiftsmessig likt med den som har kjopt varen eller tjenesten innen 
staten. "Use tax" kan derfor sammenlignes med cn slags fortolling ved 
delstatgrenser.

18. Commerce Clearing House 3.12.1985. jfr Computer Law and Tax Report 
8/1986:8.

19. Spencer Gifts. Inc v Director o f Taxation. No ST 45-78 (12.11.1981).
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3. Et forsøk på frem stilling av g jeldende rett

3 .1 Er standard programmer "varer"?

Som diskutert foran, bygger departementets nåværende forståelse av 
merverdiavgiftsloven på en sondring mellom "standard" programmer på den 
ene siden, og "individuelt utviklede programmer" på den annen side. Selve 
spørsmålet om hvorvidt sondringen er rettsteknisk heldig, vil her ikke bli 
berørt, men vil bli tatt opp igjen nedenfor. Heller ikke vil diskusjonen av 
hvorvidt individuelt utviklede programmer skal anses for å være tjenester bli 
diskutert. I stedet vil diskusjonen konsentrere seg om spørsmålet om 
hvorvidt standard programmer korrekt kan kvalifiseres som varer.

Det kan være grunn til å påpeke at norske skattemyndigheter på ingen 
måte er alene i denne holdningen. Som påpekt forholdsvis tidlig i den 
turbulente, amerikanske 
debatten:20

"Sate sales and use tax administrators have generellay ruled that 
software is tangible and subject to tax. although a few have been 
willing to distinguish between package programs which are taxed and 
custom developed programs which are not."

Etter svensk rett hevder også Riksskaneverket at "enligt fast praxis" utgjør 
standardprogram en skattepliktig vare.
Også ener fransk rett synes en tilsvarende sondring å anvendes for 
avgrensning av merverdiavgift (taxe sur le valeur ajoutée), hvor man bygger 
på en sondring mellom programmer "vente en série" og programmer 
"d’emploi spécifique",2' en sondring som i litteraturen blir karakterisert 
som "une distinction étrangère".22

Imidlertid er dette ikke det rådende syn. I USA kom sporsmålet for 
første gang opp for en delstats høyesterett i 1976.2-' Tennesees høyesterett

20. Computer Law and Tax Report, 4/1977:5.

21. Rep min n° 16353, JO Senat 11.10.1984.

22. Vivant/Rapp/Le Stanc/Guibal 1987 N° 2021.

23. Commerce Union Bank v Tidwell. 14.6.1976. jfr Computer Law and Tax 
Report 3/1976:1-2.
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fant at "what is created and sold here is information ... It is merely 
incidental that these intangibles are transmitted by way of a tangible reel of 
tape that is not even retained by the user."

Senere er en lang rekke med domstolavgjorelser falt. Det er prekariøst 
å forsøke å summere dem opp, og de er selvsagt ikke fullt entydige. Men det 
synes en markert tendens til at hvor lovgivningen baserer seg på en grense 
mellom "tangible" og "intangible property", aksepterer ikke domstolen at 
standard programmer kvalifiseres som "tangible". Dette har ført til at en 
rekke delstater har endret sin avgiftslovgivning, og gjennom endringen gjort 
datamaskinprogrammer (etter ulike kriterier) avgiftspliktige, men dette 
berører selvsagt ikke spørsmålet om hvorvidt programmene er å anse som 
"varer" ("tangible property").

De føderale skattemyndighetene har i Revenue Procedure 69-21 
bestemt at datamaskinprogrammer skal behandles som tjenester, men dette er 
i annen sammenheng (periodisering av utgifter i forbindelse med 
avskrivning), jfr f eks Rabinovitz/Whalen 1984:614.

I samme sammenheng har de tyske, føderale myndighetene uttalt at 
"software" er å anse som immaterielle goder: 24

"Bei der ’Software’ handelt es sich um selbständig bewertungsfähig, 
immaterielle Wirtschaftsgüier ... Sie ist mit Patenten. Lizenzen, 
Fabrikationsverfahren u.ä. vergleichbar: ... Auch bei Programmen 
allgemeiner Natur (Steuerungsprogramme und problemorientierte 
Standardprogramme) besteht eine größere Ähnlichkeit mit einer 
Patentschrift als mit einem Buch."

Denne eksemplifiseringen25 av utenlandsk rett viser at man der har mott 
tilsvarende problemer som i norsk rett ved å anvende den tradisjonelle 
grensen mellom "varer" og "tjenester" på datamaskinprogrammer. Årsaken 
er ganske sikkert at datamaskinprogrammer unndrar seg klassifisering etter 
denne sondringen - og dessuten at variasjonsbredden i datamaskin
programmer er større enn den enkle sondringen mellom standard og 
individuelt utviklede programmer avspeiler.

24. Uttalelse av 20.3.1970, Aktenzeichen IV B72 - S 2170 - 91/69.

25. På grunn av tidsrammene for prosjektet har det ikke vært mulig å 
gjennomgå systematisk andre lands rett ved innhenting av nye 
opplysninger. Spesielt har det ikke vært mulig å innhente opplysninger fra 
De europeiske fellesskaper, hvor man visstnok for (iden forsoker å 
harmonisere medlemslandenes merverdiavgiftslovgivning.
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Etter norsk rett må man ta stilling til hvorvidt datamaskinprogrammer 
er varer. Elter mvl § 2 er vare definert som "fysiske gjenstander".

Det er enkelt å kostantere at datamaskinprogrammer ofte omsettes ved 
utveksling av fysiske programbærere som disketter, magnetbånd e lign. Det 
er like enkelt å konstatere at dette ikke alltid er tilfelle - programmene kan 
utveksles gjennom telenettet. Det programbærendc medium som utveksles, 
benyttes - med visse unntak - sjelden direkte av brukeren, men bare som et 
hjelpemiddel for å laste en objektversjon ned på et lokalt platelager, eventuelt 
for lokal kompilering og fremstilling av en objektversjon som deretter kjores 
fra det lokale platelager.

Det er også grunn til å understreke at hvorvidt omsetningen skjer ved 
hjelp av en fysisk progranibærer ikke henger sammen med hvorvidt det er et 
indivdiuelt tilpasset eller standard program som omsettes. Individuelt 
tilpassede program vil gjerne omsettes ved at det ferdig utviklede programmet 
gjøres tilgjengelig fra leverandør på niagnetplate eller magnetbånd. Standard 
programmer omsettes antagelig hyppigere enn individuelt tilpassede 
programmer ved at brukeren overfører det fra en database med tilbudte 
programmer, eller ved at programmene kringkastes.

Man har altså den mulighet å bygge den avgiftsmessige behandling av 
programmer på hvorvidt omsetningen innebærer overføring av et fysisk, 
programbærende medium. Og man har fra den rike. amerikanske 
rettspraksis eksepel på at nettopp dette blir ansett som avgjørende. F eks 
antok høyesterett i Vermont26 at programmer gjort tilgjengelig på 
magnetbånd var "tangible property". I saken ble det argumentert med at 
programmene kunne ha blitt omsatt gjennom telenettet, men domstolen 
avgjorde saken på grunnlag av hvordan transaksjonen faktisk var blitt 
gjennomført: "The Bank must accept the conséquences of its choice to 
purchase the program in the form of a tape."

En tilsvarende argumentasjon ble brukt i en noe eldre avgjørelse fra 
Maryland Tax C ourt.27 Spørsmålet gjaldt omsetning av fire generelle 
brukerprogram m er. som ble levert på magnetbånd. Domstolen fant at:

"It is undisputed that tangible personal property changed hands in the 
form of a magnetic tape. We see no relevance in the fact that the 
Petitioner could have received the same information in intangible 
form. The evidence is clear that the programs were contracted for in 
tangible form and. as such. were received."

26. Chittenden Trust Co v King, No 82-294 (12.8.1983).

27. Equitable Trust Co v Comptroller o f the Treasury. Sales Tax No 69
(7.8.1981), jfr Computer Law and Tax Report 3/1981:2-4.
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En slik strategi kan man kanskje anse som mulig. Den vil imidlertid ikke 
falle sammen med sondringen mellom standard og individuelt utviklede 
programmer. Og det synes også som en unaturlig tolkning av norsk lov - 
man ville da bygge på en egenskap ved omsetningen som var helt vilkårlig i 
forhold til transaksjonens natur, og en slik praksis ville selvsagt fore til at 
omsetningen i telenettet ville oke sterkt, slik at omsetningen ble unndradd 
avgiftsplikt.

Man bor holde fast ved at når man anskaffer et datamaskinprogram, er 
det knekkende likegyldig hvordan programmet blir kommunisert til 
brukerens anlegg. Dette er et praktisk sporsmål som ikke berorer 
transaksjonens art. Formålet e r å få programmet tilgjengelig på det lokale 
anlegg i maskinlesbar form - ikke å få tilgang til bestemte fysiske 
gjenstander.

Det synes uforenelig med lovens ordlyd å hevde at datamaskin
programmer er varer, når det aktuelle gode kan omsettes helt uavhengig av 
omsetningen av fysiske gjenstander - og særlig i de tilfeller hvor fysiske 
gjenstander faktisk ikke er benyttet.

Som antydet ovenfor må det tas forbehold i forbindelse med visse 
programmer som bare omsettes i form av fysiske gjenstander, og hvor det 
altså er skjedd en særlig integrering mellom programmet og en fysisk 
gjenstand som f eks en innsats for en mikromaskin, et kretskort e lign. Dette 
sporsmålet vil man komme nærmere tilbake til straks nedenfor.

Men hovedkonklusjonen er altså at hvor det ikke er skjedd en slik 
integrering av programmet med en fysisk gjenstand, kan datamaskin
programmer ikke anses for å være "varer" i merverdiavgiftlovens forstand, 
uansett om de er å anse som standard eller indviduelt utviklede programmer.

3.2  En opphavsretislig lilnarming til det avgiftsrettslige spørsmålet

Det er flere ganger ovenfor vært presisert at man må finne frem til begreper 
og juridiske kategorier som er adekvate for behandlingen av datamaskin
programmer. Men dette forhindrer ikke at man også må se på tilfeller som 
kan anses likeartet. Det synes nærliggende å forsøke seg med en 
opphavsrettslig tilnærming, utfra del synspunkt at en omsetning av et data
maskinprogram regelmessig også er en omsetning av nærmere begrensete 
opphavsrettigheter til dette programmet.
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Man kan sammenligne med situasjonen når man kjøper en bok.28 
Boken er en fysisk gjenstand, men er samtidig bærer av et åndsverk, f eks 
en roman. Kjøperen får eiendomsrett til eksemplaret av åndsverket.
Kjøperens rett til å disponere over dette eksemplaret flyter av to ulike 
regelsett: De tingsrettslige reglene, som angår beføyelsen over den fysiske 
gjenstanden, og de opphavsrettslige reglene, som angår beføyelsen over det 
ånsverk boken er et eksemplar av.

1 kraft av sin rett til å beføye over gjenstanden, kan kjøperen f eks 
tilintetgjøre
boken. Men opphavsretten begrenser kjøperens adgang til å befoye over 
eksemplaret på visse andre måter. F eks kan kjøperen ikke fremstille nye 
eksemplarer av boken ved fotokopiering, og tilby disse for salg - det vil være 
en straffbar krenkelse av opphavsmannens enerett til eksemplarfremstilling. 
Avtalen som gir kjøperen tilgang til boken, overfører i seg selv ingen 
opphavsrettslige beføyelser til kjøperen. Adgangen til å disponere over boken 
opphavs-
rettslig er uttømmende regulert av lovens regler.

1 denne situasjonen synes det nærliggende å beskrive kjøpet som en 
omsetning av en fysisk gjenstand - kjøperen får eiendomsrett til et eksemplar 
av det litterære verket, og selv om disposisjonen over dette fysiske objektet er 
begrenset ikke bare av tingsrettslige, men også opphavsrettslige regler, er det 
ikke naturlig å se på kjøpet i avgiftsrettslig forstand som kjøp av annet enn 
en fysisk gjenstand. Dette selv om motivasjonen for kjøp av den fysiske 
gjenstanden er den informasjon boken er bærer av: Informasjonen gir den 
fysiske gjenstanden en merverdi.

Hvis man sammenligner dette med oveforing av disposisjonrett til et 
datamaskinprogram, vil man se at denne avtalen typisk overfører visse 
beskjedne opphavsrettslige beføyelser til brukeren.

For det første vil brukeren typisk få adgang til å fremstille eksemplarer 
av programmet utover det som folger av åndsverklovens deklaratoriske 
bestemmelser (i første rekke ål § I I .  som gir begrenset adgang til 
fremstilling av eksemplarer for privat bruk). Brukeren vil få adgang til (1) å 
fremstille eksemplarer ved nedkopiering av programmet på lokalt platelager, 
og (2) å fremstille reserve- eller sikkerhetseksemplarer. Det er alminnelig 
antatt at brukeren får denne retten til eksemplarfremstilling utover 
åndsverklovens deklaratoriske bestemmelser uten uttrykkelig avtale - dette 
presumeres å være en del av avtalen med mindre avtalen inneholder

28. I eksempelet er det sett bort fra at boker i en viss utstrekning er unntatt 
fra merverdiavgift - dette er et unntak spesielt for boker utfra 
kulturpolitiske hensyn, og har ikke sin bakgrunn i den diskusjonen som 
føres i dette avsnittet.
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uttrykkelige bestemmelser som begrenser slik ekseniplarfremstilling. I 
utkastet til endringer av åndsverklovene i de nordiske land, er det foreslått at 
denne presumsjonen blir lovfestet, forovrig i tråd med hva som er lovfestet 
for amerikansk rett.29

For det andre får brukeren en i detalj storre adgang til å gjore verket i 
endret form tilgjengelig utenfor det private området. Det antas at eieren av et 
eksemplar av et åndsverk kan gjore endringer i dette eksemplaret i kraft av 
sin eiendomsrett, f eks kan kjoperen av boken gjore overstrykninger mv i 
boken. På samme måte kan den som har fått et eksemplar av et datamaskin- 
program gjore endringer i dette uten å krenke opphavsretten. Imidlertid kan 
verket med disse endringene ikke gjores tilgjengelig utenfor det private 
området. Slik dette forstås i åndsverkloven, må man anta at f eks 
driftsavdejing eller driftsmiljo i en organisasjon er utenfor det private 
område. Årsaken til at det gjores endringer i programmet, vil vanligvis være 
for å rette feil eller for å tilpasse programmet til særlige forhold ved 
brukerens driftsituasjon.30 Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha den vanlige, 
tingsrettslig funderte retten til å gjore endringer i eksemplaret - brukeren må 
også ha rett til å gjore verket i endret form tilgjengelig for sitt 
driftspersonale, altså utenfor det private området.

Det er kanskje noe subtilt å påvise at den normale avtalen om 
disposisjonsrett til et datamaskinprogram forutsetter overforing av rettigheter, 
og at avtalen derfor best kan forstås i dette perspektivet snarere enn som et 
kjøp av en fysisk gjenstand. Men ofte vil avtalene regulere rettighetene i 
langt større detalj, og på flere punkter: Ytterligere adgang til 
eksemplarfremstilling (f eks med formål å bruke programmet samtidig ved 
flere sentralenheter), adgang til å gjore eksemplarer av programmet 
tilgjengelig for tredjemann (typisk ved utviklingsavtaler, hvor man tar stilling 
til om det er leverandør eller bestiller som skal ha denne beføyelsen) mv.

Man kan derfor se en avtale oni disposisjonrett til datamaskin
programmer som en begrenset overføring av rettigheter til et åndsverk som 
brukeren samtidig får et eksemplar av. Dette blir da en form for omsetning 
som svarer til overdragelse av retten til å utnytte patenter, en type tjenester 
som er regulert i mvl § 13, 2 .ledd nr 5. Dette i motsetning til overdragelse 
av retten til å utnytte opphavsrettigheter (f eks overdragelse av forlagsrett fra 
en forfatter til et forlag) som ikke er avgiftspliktig.

29. I Norge er forslaget utformet som utkast til en ny § 39a i åndsverkloven,
og følger da presumsjonsbestemmelsen for filmavtaler i § 39.

30. Som antydet innledningsvis, vil dette forutsette at brukeren får tilgang til
kildeversjonen av programmet.
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Hvis man følger ressonementet så langt, vil altså det avgjørende 
kriterium være hvorvidt overdragelsen skal kvalifiseres som overdragelse av 
opphavsrettslige beføyelser, eller oni den bare er en overdragelse av et 
eksemplar.

Det finnes typiske eksempler på at det siste er tilfellet ved overdragelse 
også av datamaskinprogrammer. Ett eksempel er det som foranlediget 
endringen av departementets forståelse av mervediavgiftsloven i 1984, 
tydeliggjort i Skattedirektoratets brev fra 1983 (sitert ovenfor). Her var ett av 
eksemplene masseproduserte standardprogrammer til underholdningsbruk. 
Disse ble (på dette tidspunkt) typisk omsatt som innsatser til mikromaskiner, 
som ble ført inn i en kontakt til maskinen. Maskinen kunne ikke fremstille 
eksemplarer av programmet.31 og det forelå ingen mulighet for endringer i 
programmet. Her svarer situasjonen noye til den som foreligger ved 
omsetning av en bok - brukerens disposisjonsrett bestemmes uttmonimende 
av de tingsrettslige regler supplert med åndsverklovens bestemmelser.

En tilsvarende situasjon har man ved omsetning av "fastprogranim er", 
typisk som kretskort som integreres i en mikromaskin. Slike kort føres 
gjerne inn i et spor i
maskinen, hvor de nødvendige kontakter mv for integrering på forhånd er 
innebygget. Funksjonene til kortet er dels fastlagt av fyiske kretser med 
logiske egenskaper, men kan dels være avledet av programmer som er lagret 
i særlige kretser. Sett fra brukerens side er det funksjonelt av liten betydning 
om det ene eller andre er tilfelle. Det foreligger ingen praktisk mulighet for 
kopiering av disse mikroprogrammene. Igjen fremstår transaksjonen som 
kjøp av en fysisk gjenstand.32 Etter svensk rett,33 regnes:

31. Den flyktige representasjon av programmet i sentralenheten kvalifiseres 
ikke som eksemplar - det er ikke tilstrekkelig bestanding.

32. Foran er det nevnt eksempler på at domstoler har lagt vekt på hvorvidt 
programmer faktisk er solgt ved overforing av fysiske databærere. I den 
siterte avgjørelsen fra Maryland, synes eksempelet med fastprogranimer 
for mikromaskiner å ha spilt en ikke uvesentlig rolle - det heter bl a i 
avgjørelsen:

"In the thirty years since the advent of the computer industry, the time 
has come when our children can realistically request a canned 
application program on magnetic tape which, when inserted into their 
parent’s computers, provides them with an opponent for a game of 
checkers."

Det er relevant å trekke frem dette eksempelet på at programmer omsettes 
Fortsetter neste side
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"En integrerad krets (ett chip) ... i mervårdeskaskatthånseende ... 
utgora hårdvara (maskinvara), dvs en del av den tekniska 
utrustningem, og utgor dårmed en skatepliktig vara.”

Imidlertid er den svenske anvisningen ikke direkte egnet til å lose det 
problem som her diskuteres, etter som den etter sin ordlyd bare tar stilling 
til det uproblematiske tilfellet at en integrert krets (i likhet med en 
magnetplate e lig) er en vare, og ikke til det vanskeligere problem om 
hvorvidt et datamaskinprogram som omsettes i en lagringsenhet som er del 
av en integrert krets, skal anses som vare. Imidlertid regnes standard 
programmer som vare etter Riksskatteverkets anvisninger (se nedenfor), og 
dermed er i og for seg problemet lost. Anvisningen som spesielt tar sikte på 
integrerte kretser synes imidlertid da nokså unødvendig.

I tillegg til disse nokså klare tilfellene, vil man ha mindre klare 
tilfeller hvor man ved avtale eller tekniske innretninger har søkt å sikre seg 
mot kopiering (også ned på fast platelager). I disse tilfellene overdras heller 
ikke opphavsrettslige beføyelser, og transaksjonen fremstår som kjøp av en 
fysisk gjenstand, som også er et eksemplar av et åndsverk. Disse siste 
tilfellene kan være vanskeligere å identifisere enn de to forste, fordi det 
programbærende medium her er en diskett.

Etter mitt skjønn kan man derfor etter gjeldende rett trekke grensen 
for det avgiftspliktige området på den måten som er skissert ovenfor - 
spørsmålet blir om man bare får overdradd et eksemplar av programmet uten 
overdragelse av noen opphavsrettslige beføyelser: I så fall er det naturlig å 
karakterisere omsetningen som en overdragelse av en fysisk gjenstand. Hvis 
imidlertid overdragelsen gir en disposisjonsrett som omfatter opphavsrettslig 
beføyelse over verket, og ikke bare eiendomsrett til et eksemplar av verket, 
er det en overdragelse av rettigheter som faller utenfor det avgiftspliktige 
området etter gjeldende rett.

Fortsatt fra forrige side
som eksemplarer. Dette lå også til grunn for den norske omlegningen i 
1984. M en. som det argumenteres for i teksten, er det uriktig å bruke 
eksempelet som grunnlag for en bred generalisering og kvalifisering av 
programmer som varer. Man har forøvrig eksempler på at delstater har 
inntatt motsatt holdning, i en "emergency rule" fra Texas Sales Tax 
Division av 29.11.1982 ble innsatser for spillprogrammer mv uttrykkelig 
nevnt som eksempel på programmer som kunne omsettes avgiftsfritt, jfr 
Computer Law and Tax Report 8/1983:2.

33. Jfr Rsv Im 1986:2 s l i .
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Etter svensk rett anser Riksskatteverket (RSV Im 1986:2 s 11) på 
grunnlag av den svenske lag om mervardeskatt 7 §, 4.stk->4 at:

"Ratt att nytlja system eller program avseende a d b  likstålls i 
mervårdeskattehånseende med vara. Dette innebar att om den som 
erhållit nyttjanderatt till ett program (programvarulicens) anvånder sig 
av hela sin ratt. dvs avtalet, år fråga om en varuforsaljning. Om 
dåremot den som åger ett program, med bibehållande av sin 
åganderått, tillåter annan att anvånda programmet utgor detta en 
skattepliktig tjånst."

Avsnittet følger en redgjørelse for betydningen av uttrykkene "overlåterlse” 
og "upplåtelse", og basert på dette synes det som om man med det siterte 
avsnittet tar sikte på å sondre mellom avtale om eksklusiv og begrenset 
disposisjonsrett. Det er i teorien antatt at valg av uttrykket "ratt at nyttja" 
beror på ønsket om variert språkbruk snarere enn et forsøk på å sondre 
mellom "bruksrett" og andre rettigheter, jfr Fink/Klcestrup 1986:37.

Heldigvis har ikke sondringen betydning for avgiftsplikten (men i 
visse andre henseende, f eks for det tispunkt avgiftsplikten oppstår).
Personlig finner jeg det ytterst vanskelig å forstå sondringen i opphavsrettslig 
henseende, og jeg synes nok også at bruk av tingsrettslige begreper som 
"eiendomsrett" i alle fall for norsk rett kan bli misvisende. Som kjent kan 
en opphavsmann aldri overdra sine ideelle rettigheter etter nordisk 
opphavsrett - i en strengt formell betydning vil derfor det bare være 
økonomiske beføyelser som overføres. Jeg er i villrede med hensyn til 
bakgrunnen for sondringen, og synes det ville vært like greit å gjore 
vederlag for overdragelse av rettigheter i programmer avgiftspliktige, uansett 
på hvilken måte rettighetene er begrenset.

Det finnes eksempler fra amerikansk praksis på at dette kriteriet er 
benyttet. I 1982 antok staten W ashingtons Department of Revenue at 
programmer overført etter en avtale med "nonexclusive license-to-use" (det 
som i norsk rett svarer til en enkel disposisjonrett av det typiske innhold 
diskutert ovenfor) ikke var gjenstand for omsetningsavgift.3* Dette er 
imidlertid et sjeldent eksempel - det antas at dette er første gang

34. Bestemmelsen svarer til den norske lovens § 13, 2 .ledd nr 5, men
overdragelse av slike rettigheter er altså etter legaldefinisjon likestilt med 
overdragelse av varer, snarere enn overdragelse av en skattepliktig 
tjeneste.

35. Jfr Computer Law and Tax Report 10/1985:1-2.
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myndighetene har brukt "a licensing arrangement as a determinative 
criterion ' \ 36

Etter mitt skjønn er imidlertid det indikativt at denne avgjørelsen er av 
ny dato. Det
er først i de senere år at bransjen har vennet seg til rettslig å vurdere og 
behandle datamaskinprogrammer som åndsverk. Det kan være interessant å 
merke seg at avgjørelsen i staten Washington var foranlediget av en 
henvendelse fra IBM

Det bør tilføyes at den sondringen som her er trukket, rettsteknisk 
ikke er fullt tilfredstillende. Som nevnt ovenfor, vil det være grensetilfelle 
hvor det kan være tvilsomt hvorvidt man skal se på avtalen som en 
overdragelse av eksemplar av åndsverk, eller overdragelse av visse 
opphavsrettslige beføyelser til et åndsverk. Sondringen synes imidlertid ikke 
mer problematisk enn sondringen mellom standard og individuelt utviklede 
programmer (en sondring som vil bli nærmere diskutert nedenfor), og ville 
sannsynligvis vært tilfredstillende for å lose det problem som foranlediget 
endringen i departementets tolkning i 1984.

3.3 Sammenligninger med omsetning av eksemplarer av åndsverk mv

Det kan kanskje ha en viss interesse å se litt på eksempler hvor omsetning 
av datamaskinprogrammer har vær sammenlignet med omsetning av andre 
åndsverk, eller - mer presist - eksemplarer av andre åndsverk.

Innledningsvis kan det være grunn til å minne om at omlegningen i 
1984 bl a var foranlediget av et brev fra Skattedirektoratet, og hvor man 
sammenlignet "masseproduserte standardprogrammer" til bl a 
underholdningsbruk med "masseproduskerte musikkassetter og 
musikkplater". Som det vil ha fremgått av diskusjonen ovenfor, kan dette 
ofte være en korrekt sammenligning - i begge tilfelle dreier det seg om

36. Dette er knapt korrekt. 15.11.1977 antok New York State Tax 
Commission (dissens 2-1) at hvis man skal anse et program for å 
representere en tjeneste og ikke en vare, må leverandøren godtgjøre (1) at 
programmet ikke er "a tangible finished product with a market value", og 
(2) at leverandøren "does not retain any control over the product". Dette 
siste elementet synes å svare til det forhold at en eksklusiv disposisjonsrett 
til programmet overføres kunden, dvs at man legger avgjørende eller stor 
vekt på avtaleforholdet - selv om sondringen er forskjellig fra den som er 
referet fra delstaten Washington. Jfr Computer Law and Tax Report 
2/1978:3.
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overdragelse av et eksemplar av et verk, uten at opphavsrettslige beføyelser 
overdras. Det kunne nok hende at man raskere var kommet frem til 
hensiktsmessige løsninger om man hadde arbeidet mer ulfra denne typen 
ressonementer enn utfra sondringen mellom varer og tjenester speilet i 
sondringen mellom standard og indviduelt utviklede program.

Tilsvarende ressonementer finner man eksempler på også fra 
amerikansk delastatpraksis. I en avgjørelse fra 1983, fant Maryland Supreme 
Court37 at den ikke kunne "discern any legally significant difference for 
sales tax purposes between the canned computer program on magnetic tape 
and music on a phnograph record". Det er imidlertid grunn til å fremheve 
at domstolen også antok at salg av en fysisk gjenstand som bar et åndsverk 
ikke impliserte overføring av rettigheter i verket. Det betyr at domstolen etter 
amerikansk rett anså at det i det aktuelle tilfellet ikke var overfort 
opphavsrettslige beføyelser. Man er derfor i det spesialtilfelle som er 
behandlet ovenfor, og hvor det er berettiget å kvalifisere transaksjonen som 
omsetning av et eksemplar av verket, snarere enn opphavsrettslige beføyelser, 
Ressonementet følger dermed de hovedlinjer som er antydet foran.

Også i en avgjørelse fra Vermont Supreme Court fra 198338 avviste 
domstolen argumentasjon om al transaksjonen var vesensforskjellig fra 
omseining av film, videogrammer, boker eller fonogrammer. Del 
tilgjengelige referatet forteller lite om hvorvidt domstolen har berørt 
opphavsrettslig argumentasjon, men denne dommene er en 
av de hvor domstolen legger avgjørende vekt på at transaksjonen faktisk 
omfattet overføring av fysiske objekter i form av programbærende media, og 
som er kritisert ovenfor. Dette synes å ha vært avgjørende for domstolens 
kvalifikasjon av transaksjonen avgiftsrettslig.

I en avgjørelse av Supreme Court of Illinois fra 198139 blir forholdet 
til tidsskrift, film, fonogrammer og bøker eksplisitt diskutert:

" .. .  media used are the only practicable ways of preserving those 
articles. Thus, while those articles and the tapes are similar in that 
they physically represent the transfer of ideas or artistic processes, a

37. Jfr Compiroller v Equitable Trust Co (Md No 147, 11.8.1983), jfr 
Computer Law and Tax Report 3/1983:1-3.

38. Chittenden Trust Co v King. No 82-294 (12.8.1983), Computer Law and 
Tax Report 3/1983:1-3.

39. First Nat'l Bank o f Springfield v Department o f Revenue, No 53024
(31.3.1981), jfr Computer Law and Tax Report 11/1981:5 - på tidspunktet 
for referatet var det begjært gjenopptak av saken.
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more significant distinction is that those articles are inséparable from 
the ideas or processes, whereas computer programs are separable from 
the tapes ... In short, it is not the tapes which are the substance of the 
transaction, it is the information."

I dette tilfellet glir også det opphavsrettslige synspunktet i bakgrunnen. Man 
står igjen med diskusjonen av hva som er objektet for transaksjonen. Og 
svaret som gis er ikke at det er de opphavsrettslige befoyelsene over 
åndsverket, men et immaterielt gode. "the information". Igjen ville det etter 
mitt skjonn vært lettere å nå svaret ved å anta at nettopp fordi kunden 
erverver rett til en eksemplarfremstilling som forutsetter overdragelse av 
opphavsrettslige beføyelser, så er det ikke fysiske gjenstander, men 
rettigheter, som er gjenstand for overdragelse.

Sondringen mellom datamaskinprogrammer og film var også av 
avgjørende betydning i en tidlig dom av Suprenie Court of Alabama,40 hvor 
mindretallet fant det vanskelig å vurdere omsetning av datamaskin
programmer anderledes enn utleie av spillefilm til fjernsynsstasjoner, noe 
som ble ansett for å være omsetning av varer.

Her synes det fristende - utfra norsk rett - å gi mindretallet medhold, 
men bare straks for å peke på at utleie av et filmverk på bånd eller film med 
sikte på offentlig fremføring i fjernsyn åpenbart er et eksempel på overføring 
av rettigheter (retten til offentlig fremføring), og at den dermed ville fanges 
opp i norsk rett ikke av hovedregelen om omsetning av varer, men av 
spesialregelen i mvl § 2, 2 .ledd nr 5 om retten til kinematografisk film.

Kinematografisk film kan være en interessant parallell. Tradisjonelt 
fremstilles en spillefilm bare i et lite antall eksemplarer. Disse blir så leid ut 
til kinematografer for offentlig fremforing. Det er åpenbart ikke leie av de 
fysiske rullene med film som betinger vederlaget, men retten til å fremføre 
verket offentlig, noe som forutsetter overforing av rettigheter til den aktuelle 
kinematograf. En slik overforing av rettigheter er likestilt med omsetning av 
varer i mervediavgiftloven. Det samme vil gjelde andre overføringer av 
rettigheter, f eks mellom produsent og distribituor.41

40. State v Central Computer Servs, Inc 11 ABR 2402 (9.9.1977). jfr Computer 
Law and Tax Report 5 /1977 :1 -2.

41. Uttrykket "kinematografisk film" er imidlertid forskjellig fra "filmverk". 
Åpenbart vil en filmatiseringskontrakt ikke dreie seg om rettigheter til 
kinematografisk film, selv om retten til å skape et filmverk på grunnlag av 
dei litterære verket (f eks et filmmanuskript) overdras. I denne 
sammenheng er det unødvendig å gå inn på forholdet mellom "retten til 
kinematografisk film" og "retten til et filmverk" mv.
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Hvis filmverket overføres til vidokassetter beregnet på utlån, vil den 
som mangfoldiggjor verket på kassetter måtte få overført de nodvendige 
rettigheter, og detaljist må også få overfort rett til å gjore verket tilgjengelig 
til almenheten. Men selve utleie av et eksemplar (en kassett) til alnienheten 
impliserer ingen rettighetsoverdragelse. Avgiftsplikten her følger direkte av 
at omsetning omfatter utleie av varer.

Det har i litteraturen vært fremhevet at datamaskinprogrammer bor 
kvalifiseres som tjeneste eller immaterialt gode fordi verdien helt og holdent 
knytter seg til programmet, og at "no synergy flows from the original 
combination of information and medium" (Rabonovitz/Whalen 1984:614). 
Dette er hovedargumentet både for å anse datamaskinprogrammer som 
"intangible", og for å sondre mellom datamaskinprogrammer og andre typer 
av åndsverk. Åpenbart blir dette en strategi som blir vanskeligere å følge 
etterhvert som også representasjon av musikk- og filmverk blir mer 
uavhengige av den aktuelle bærer, slik som representasjon på magnetbånd 
har ført til.

Hvis man velger den opphavsrettslige synsvinkelen, ser man at denne 
argumentasjonen dukker opp som noe anne enn en faktisk konstatering av at 
f eks et datamaskinprogramm lett lar seg reprodusere eller kopiere. Det 
dukker opp som en rettslig realitet ved at i typetilfeller må kjøperen skaffe 
seg rett til mangfoldiggjøring. Dette er forskjellig fra hva en kjøper av et 
fono- eller videogram skaffer seg, med mindre vedkommende skal presse 
plater, mangfoldiggjore videogrammer mv. Det synes derfor som oni den 
opphavsrettslige synsvinkelen tydliggjør reelle forskjeller ved transaksjonen 
som er vanskeligere å se når man først og fremst konsentrerer seg om å 
trekke grensen mellom varer og tjenester, eller "tangible” og "intangible" 
property.

3.4  Et informasjonsrettslig perspektiv: Tilgang til forretningshemmligheter eller 
know-how

Hvis et datamaskinprogram gjøres tilgjengelig i kildekode, vil kunden også 
få innsikt i den metode leverandøren har anvendt for å lose bestemte 
problemer. Ledsagende
dokumentasjon vil kunne gjøre dette enda tydligere. Det er derfor vanlig å si 
at man ved overdragelse av disposisjonsrett til et program i kildekode også 
får tilgang til know-how og - etter omstendighetene - informasjon som har 
preg av å være forretningshemmeligheter.

Overføring av slik kunnskap eller informasjon kan anses for å være et 
karakteristisk element ved avtaler som gir disposisjonsrett (il et program i 
kildeversjon. Regelmessig vil leverandøren soke å beskytte denne
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kunnskapen ved å innta bestemmelser om taushetsplikt i avtalen sammen 
med bestemmelser som tar sikte på å sikre betryggende oppbevaring mv av 
eksemplarer av programmene, dokumentasjon mv.

Dette synes bl a å ligge til grunn for en avgjorelse av Missouri 
Administrative Hearing Commmission i forbindelse med utvikling av et 
informasjonssystem. Kommisjonen anså at:42

" .. .  intent and purpose of ... customers was to obtain data and 
programs for use in their computers ... These companies had no 
desire to retain the tapes for further use ... The tapes were simply a 
mechanism for conveying the data and programs ... What was actually 
transferred was intangible information through a tangible m eans.'"43

Denne synsvinkel svnes også å ha vært lagt på avtalen i Comptroller v 
Equitable Trust Co44 hvor retten fant at avtalen forst og fremst hadde som 
formål å håndheve "proprietary protection through the law of trade secrets".

I utgangspunktet er dette en argumentasjon som forsterker synspunktet 
på datamaskinprogrammer som immaterielle goder. Man skal ikke utelukke 
at avtalen må kvalifiseres som en avtale som dels overdrar visse 
opphavsrettigheter, dels gir adgang til en viss type know-how. En 
utviklingsavtale vil normalt gjore know-how tilgjengelig, mens en avtale om 
disposisjonsrett for standardprogrammer bare vil gjore dette hvis programmet 
blir levert i kildeversjon, eller leverandoren yter særlige tilleggstjenester i 
forbindelse med avtalen.

42. Jfr Tres Computer Sys Inc v Director o f  Revenue, Cas No R-79218
(12.11.1981), Computer Law and Ta\ Report 10/1982:5. Saken ble av 
myndighetene anket til høyesterett i Missouri, som imidlertid bekreftet 
kommisjonens konklusjon, jfr James v t r e s  Computer Serv Inc, 642 SW 
2d 347 (Mo 1982), Computer Law and Tax Report 8/1983:1-2.

43. Synspunktet er enda tydligere i en avgjørelse av Tax Court of New Jersey, 
Spencer Gifts, Inc v Director o f Taxation. No ST 45-78 (12.11.1981). 
Denne avgjørelsen er berørt ovenfor, og angår omsetningsavgift ved salg
av maskinlesbare adresselister. Den angår derfor ikke direkte datamaskin
programmer, men argumentasjonen synes parallel til den som er sitert i 
teksten.

44. Maryland No 147 (11.8.1983). jfr Computer Law and Tax Report
3/1983:1-2.
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I dette tilfellet kan det reises sporsmål oni tjenesten da ikke blir fanget 
opp av mvl § 13, 2 .ledd nr 5. jfr Brunsvig 1969:34. Det kan vel 
imidlertid ikke være tilstrekkelig at man kaller den kunnskap som 
gjøres tilgjengelig for "know-how". den må vel være knyttet til 
overdragelse av "patenter, lisenser, varemerker, poduksjonsmetoder
o .l. ''.  Ettersom man har avstått fra å anvende denne bestemmelsen 
direkte på datamaskinprogrammer, synes det unaturlig å la den komme 
til anvende på de vanskelig identifiserbare tilfellene hvor avtalen 
forutsetter at leverandøren gjor know-how tilgjengelig i forbindelse 
med med avtalen.

3.5 Oppsummering

Etter diskusjonen ovenfor, anser man at det etter gjeldende rett må antas at 
datamaskinprogrammer typisk ikke er "vare" i merverdiavgiftslovens 
forstand. Ved å analysere nærmere den rettslige karakier av avtale om 
disposisjonsrett til datamaskinprogrammer, finner man al den typisk har 
karakter av overdragelse av begrensete opphavsrettigheter sammen med et 
eksemplar av det aktuelle verk. Man har imidlertid pekt på tilfelle - typisk 
ved salg av fastprogrammer inkorpoert i innsatser eller i integrerte kretser - 
hvor dette ikke er tilfelle, og hvor del derfor kan være naturlig å se på 
overdragelsen som omsetnig av varer. Det er også pekl på al den sondring 
som følger av denne tolkningen av loven, ikke er uproblematisk rettsteknisk 
å legge til grunn i praksis.

4. Eksempler på sondringer som har vært brukt i praksis

4.1 Datamaskin, systemprogrammer og brukerprogrammer

I begynnelsen  da datam askiner b le  so lg t, ble program m ene nærem st sett på 
som  tilbehor til de dyre m ask inene. Program m er ble ikke priset sæ rskilt, og  
ble ofte gjort vederlagsfritt tilg jen gelig  til leverandørens kunder.

Av flere grunner (bl a am erikansk antitrust-lovgivning) opphorte 
denne politikken ved de fleste selskaper - m askin- og  program utrustning ble 
"unbundled" .43

45. Det avgjørende var nok endringen i i b m s  prispolitikk omkring 1969. da 
IBM "unbundled" maskiner og programmer, og solgte programmer til 
separat angitt pris.
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Likevel hadde man (og har kanskje fremdeles) noe ulik prispolitikk fra 
forskjellige leverandører. I enkelte tilfeller blir det spesifisert hvor meget av 
den samlete overdragelsessum som faller på programmer og maskin. I andre 
tilfeller blir anlegget levert for en samlet overdragelsessum uten at det blir 
spesifisert hvor meget som faller på henholdsvis programmer og maskiner. 
Selv om programmene kan være utviklet i forbindelse med leveransen, 
gjelder bestemmelsen om at den delen av overdragelsessummen som 
refererer seg til utvikling av programmer ikke er avgiftspliktig, jfr Meldinger 
om merverdiavgift og investeringsavgift 611973:119-120. I disse tilfellene må 
selger - eventuelt skjønnsmessig - fordele overdragelsessummen på 
programmer og maskin.

Hvor stor del av en samlet overdragelsessum som refererer seg til 
programmene, vil klarligvis variere fra tilfelle til tilfelle. Over tid er det en 
tendens til at den relative verdien av programmer øker.

1 et kuriøst tilfelle har en amerikansk domstol godtatt en 
fordeling, og antydet at en enda større anpart av 
ovberdragelsessummen regnet til programmene kunne vært akseptabel 
( District o f  Columbia v Universal Computer Associates Inc (1972) 3 CLRS 
549, særlig s 555-556, 465 F2d 615 (1970). Dommeren avslutter sin 
begrunnelse med å peke på at "with a different set of facts. King 
Solomon did no better in making a similar choice".

I de tilfeller datamaskinprogrammer utvikles i forbindelse med levering av 
maskinvare, er det også vurdert hvorvidt overdragelsen kunne bli 
avgiftspliktig etter mvl § 18. 2 .ledd nr 1. Dei heter her at "alle 
omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen" skal regnes med i 
beregningsgrunnlaget for merverdiavgift. De omkostninger som 
bestemmelsen tar sikte på. er imidleritid slikt som emballasje, forsikring, 
forsendelse ol. Det er lett å innse at den omkostning som utvikling av data
maskinprogrammer representerer, er av vesensforskjellig art.
Skattedirektøren har derfor også awist denne bestemmelsen som hjemmel 
for plikt til å svare merverdiavgift ved utvikling av datamaskinprogrammer 
sammen med levering av anlegg, jfr Meldinger om merverdiavgift og 
investeringsavgift 6/1973:119.

Hvis imidlertid en leverandør påtar seg å levere en vare eller en 
avgiftspliktig tjeneste, og finner det nødvendig selv å utvikle et data- 
maskinprogram for å oppfylle oppdraget, vil også kostnadene som 
referere seg til programutvikling bli en del av avgiftsgrunnlaget etter 
mvl § 18, 2 .ledd nr 1. jfr Finansdepartementets uttalelse i 
Skattedirektørens brev av 19.6.1974.
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Problemet med fordeling av en overdragelsessum på programmer og 
maskiner som leveres sammen, særlig når de ikke er priset separat, vil 
knytte seg til avgiftsberegningen så lenge man har forskjellige regler for 
maskin og program - uansett hvilket kriterium man bruker for å kvalifisere 
hva som skal regnes som programmer.

I denne forbindelse bor det imidlertid også pekes på at det finnes 
eksempler på at man har villet identifisere visse programmer med maskinen. 
Foran har den situasjonen blitt diskutert at programmet er knyttet til en 
fysisk gjenstand - en bærer - på en slik måte at det er naturlig å se på 
transaksjonen som omsetning av en fysisk gjenstand snarere enn et 
immaterielt gode. Imidlertid har man i enkelte tilfeller onsket å legge samme 
betraktning til grunn ut fra den funksjonelle sammenhengen mellom maskin 
og program.

Man finner særlig eksempler på dette i tidlig amerikansk 
delstatspraksis. I en endring av Californias Revneue and Taxation Code fra 
1974 fant man et slags kompromiss i forbindelse med diskusjonen om 
hvorvidt programmer var varer eller tjenester. Ved omsetning av 
programmer på fysiske bærere skulle "storage media for computer programs 
... be valued .. .  as if there were no computer program on such media 
except basic opertational programs. Otherwise, computer programs shall not 
be valued for purposes of property taxation."

Lovgivningen definerte "basic operational program" som46

" .. .  fundamental and necessary for the functioning of a computer ... 
that part of the operating system including supervisors, monitors, 
executives and control or master programs which consists of the 
control program elements of that system."

I District o f Columbia v Universal Computer Associates sitert foran, fant 
domstolen at programmer ikke var gjenstand for omsetningsavgift. Likevel 
hevdet en representant for skatteadministrasjonen i 1975, fem år senere, at 
man beregnet avgift for systemprogrammer:47

"The Universal Computer decision, in our opinion, has no effect on 
our sales and use tax policies concerning bundled hardware 
transactions. O ur statute defines 'sales price’ to include any services 
that are part of the sale. We would no more think of breaking out a 
contrived amount representing software to exempt than to allow a tailor

46. Computer Law and Tax Report 1/1974:2-3.

47. James M ore, sitert etter Computer Law and Tax Report 4/1977:5.
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to exclude his labor from the taxable price of a suit. To purchase or 
lease a computer without a minimum of software would be like buying 
a car without a steering wheel."

Det er typisk at disse uttalelsene er forholdsvis gamle. I dag må de være 
ytterst vanskelig å legge til grunn synspunktet om funksjonell identitet 
mellom maskin og systemprogrammer. Systemprogram - som f eks 
operativsystem - kan godt kjopes separat for en mikromaskin. Og 
operativsystem som f eks Microsofts m s -d o s  w in d o w s  har en rekke 
''brukerfunksjoner'' i selve programmet - et enkelt tekstbehandlingssystem, 
et enkelt databasesystem, kalender, klokke - det er til og med vanlig å 
inkludere et puslespill, bondesjakk eller lignende
underholdningsprogrammer som brukeren kan more seg med under for 
lange telefonsamter mv. Samtidig er det vanlig å ha separate programmer for 
vedlikehold av filer mv.

Forsoket på å trekke grensen for avgiftsplikt ved hjelp av sondringen 
mellom systemprogrammer og brukerprogrammer er derfor i dag 
rettsteknisk ikke et praktisk alternativ, og det synes også som om man har 
sluttet å bygge på denne sondringen i amerikansk delstatspraksis.

4.2 Standard og individuelt utviklede programmer

4 .2 .1 Innledning

Den avgjort mest brukte sondringen i forbindelse med avgiftsretten. er 
sondringen mellom standard programmer som varer på den ene siden, og 
individuelt utviklede programmer som tjenester på den andre siden. Foran er 
det hevdet at denne sondringen ikke kan opprettholdes under gjeldende rett. 
men i dette avsnittet diskuteres de mer rettstekniske aspektene ved 
sondringen.

Det er lett å finne typiske eksempler på standard programmer. Foran 
er nevnt eksempler på fastprogrammer, som er så integrert med et 
programbærende medium som en innsats eller en integrert krets at 
transaksjonen må anses som omsetning av eksemplarer, fysiske gjenstander. 
Dette er klarligvis standard programmer. Det samme vil gjelde det store 
antall programmer som utgis i objektversjon for mikromaskinmarkedet - 
tekstbehandling-, regneark-, regnskaps-, grafikk- og andre typer 
programmer. Fordi programmene bare er tilgjengelig i objektversjon, kan de 
ikke tilpasses av brukeren. Og omsetningsformen tillater ikke at 
leverandoren tilpasser slike programmer til den enkelte kundes behov.
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Det er også lett å finne typiske eksempler på individuelt utviklede 
programmer. Hvis man tar utgangspunkt i f eks en utviklingskontrakt, vil 
objektet for denne kontrakten typisk være et indivduelt utviklede program.

Det er imidlertid også lett å finne eksempler på al det er uklart 
hvorvidt man har å gjore med individuelt utviklende eller 
standardprogrammer.

Man kan lenke seg et tekstbehandlingsprogram. Dette programmet vil 
typisk ha muligheter for brukeren gjennom valg fra menyer eller 
kommandoer å endre spaltebredde, sidelengde, typesnitt osv. 
Standardprogrammet har innebygget alternativer, som velges ved at brukeren 
selv spesifiserer de aktuelle parameterne. Dette innebærer at brukeren 
gjennom disse mulighetene velger én av flere muligheter som finnes i 
tekstbehandlingsprogrammet.

For andre bruksområder enn teksbehandling vil det også være 
lignende valg - for et regnskapssystem skal man f eks velge kontoplan, 
regler for behandling av prisendring mellom bestilling og levering osv. Men 
disse valgene gjøres en gang for alle. I stedet for å ha liggende en rekke 
latente muligheter i programmet, ber leverandøren kunden definere sine 
behov. På grunnlag av denne spesifikasjonen, griper så leverandøren inn i 
sitt program og gjør det nødvendige endringene. Slike endringer kan være 
trivielle, man bare forandrer verdien til en variabel. Men de kan også være 
mer omfattende, og forutsette at programmer for nye funksjonelle 
egenskaper innføres. Man får et spektrum av endringer og tilpasninger, fra 
de mest trivielle til situasjoner hvor standardprogrammet blir en detalj i et 
mye større, individuelt utviklede program.

En annen typisk situasjon er al det foreligger en rekke standard 
programmer som kunden ønsker at skal fungere sammen på en bestemt 
måte. Dette betyr at det må utvikles grensesnitt mellom de ulike 
programmene, og ofte at programmene selv må modifiseres. Her vil altså 
standardprogrammer kittes sammen med individuelt utviklede programmer til 
en brukerspesifisert løsning.

En tredje typisk situasjon vil være at en leverandør av datamaskin
programmer har bestemte spesialområder hvor programmer utvikles. Ved et 
nytt oppdrag vil leverandøren naturligvis trekke på sin erfaring og know-how 
om hvordan problemer av en bestemt type kan loses. Ofte vil leverandøren 
også ha adgang til å bruke programmer, eller deler av programmer, som del 
av eller grunnlag for den nye løsningen.

Dette er eksempler på den vanskelige ovegangen mellom standard og 
indivduelt utviklede programmer. Imidlertid må grensen også trekkes i en 
annen ende, nemlig grensen mol konsulenttjenester. Forut for utvikling av et 
individuelt tilpasset program vil det ofte skje en analyse av det problem som 
skal løses, og fremmes forslag som ikke nødvendigvis m unner ut i en 
programmering - det kan f eks være forslag med to alternativer, for det
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førsle tilpassning av egne rutiner til et eksisterende standardprogram, eller 
utvikling av et program individuelt tilpasset egne rutiner. Velges første 
alternativ, munner ikke konsulenttjenesten ut i programmering.

Og selv om den munner ut i programmering, vil man ha problemet 
med å kvalifisere hvor stor del av innsatsen som skal regnes inn i 
avgiftsgrunnlaget (forutsatt at det beregnes avgift på individuelt tilpassede 
programmer).

I dette avsnittet skal først grensen mellom standard og individuelt 
utviklende programmer diskuteres, deretter skal det sies noe om forholdet 
mellom konsulenttjenester og individuelt utviklende programmer.

4.2.2 Grensen mot standard programmer

Etter departementets retningslinjer av 2 6 .7 .1984 er et standard program 
"programm er som er mangfoldiggjort og beregnet på omsetning til to eller 
flere kjøpere".

I denne knappe definisjonen er det vesentlige elementet at programmet 
er "beregnet på omsetning til to eller flere kjøpere". Det synes som om man 
krever av et standardprogram at det ved utviklingen beregnes på omsetning til 
mer enn en kunde. Dette gir det i og for seg rimelige resultat at oni et 
individuelt utviklede program senere tilfeldigvis omsettes til en ny kunde, så 
skal det i alle fall ikke etterberegnes omsetningsavgift i forhold til den første 
overdragelsen.

Men det er en rekke uklare forhold i definisjonen. Kriteriet 
"mangfoldiggjort" har knapt selvstendig verdi. Men det kan ha den 
betydning at det indikerer hvilket tidspunkt som skal legges til grunn for 
"beregningen" av hensikten for omsetning til mer enn én kunde. Det vil 
altså si at hvis et program utvikles idividuelt til én kunde, er omsetningen 
ikke avgiftspliktig, men kopieres programmet for salg til kunde nummer to. 
er denne omsetningen avgiftspliktig.

Man får også spørsmål hvor et program utvikles individuelt og 
overdras til kunden med alle rettigheter, inklusive retten til å overføre 
disposisjonsrett til tredjemann. I kontrakten har man da regulert rettighetene 
slik at man faktisk har tatt hensyn til videreomsetning av det individuelt 
utviklende programmet, og det kan synes nærliggende å hevde at det derfor 
er beregnet på omsetning til mer enn én kunde.

Man vil også se at definisjonen er lite egnet til å besvare spørsmål om 
når det foreligger et standard program eller et individuelt utviklede program i 
forhold til eksemplene ovenfor med tilpasninger, sammenkittinger osv.
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Den svenske karakteristikken av et standardprogram er knapt mer 
presis. I Riksskatteverkets anvisninger414 heter det at standard program er:

"Forsåljing av programvara, styckevis eller i form av programpaket, 
anses som omsattning av skattepliktig vara. Sådan omsåttning anses 
aven foreligga når programvara såljs tilsammens med den datori i 
vilken den skall anvåndas."

I forklaringen blir dette forsokt tydliggjort ved å presisere at med 
"standardprogram åsyftades en programvara av generell karaktår som kunde 
nyttjas av flere olika anvåndare". Med alle respekt bor det vel påpekes at 
individuelt utvikledee programmer ofte vil ha en generell karakter, og i alle 
fall nesten alltid kunne utnyttes av flere anvendere - selv om hensikten med 
utviklingskontrakten har vært å skaffe seg en konkurransemessig fordel 
gjennom å sikre seg enerett til å utnytte det aktuelle program. Man bor vel 
også kunne reise spørsmål om hvordan man skal klassifisere programmer av 
spesiell karakter, som tilbys flere brukere. Imidlertid bor man ha for øyet 
at uttalelsen faller i en sammenheng hvor den avgiftsmessige 
forskjellsbehandling av standard og individuelt utviklede datamaskin
programmer er opphevet, og at slike defmitoriske kuriositeter derfor ikke er 
relevante i forhold til gjeldende avgiftsrett.

Fra amerikansk delstatlovgivning har man selvsagt en rekke eksempler 
på definisjoner av standard programmer, eller "canned", "prewritten", eller 
"off-the-shelf" programmer.

Ett eksempel kan være Virginia Sale and Use Tax Regulation § 1- 
24.4(a)(3):49

"Both systems programs and application programs may be either 
prewritten (ccuined) or custom. For purposes of this regulation, a 
prewritten program is one that is prepared, held, or existing for general 
or repeated sale or lease, including a program developed for in-house 
use and subsequently sold or leased to unrelated third parties: a 
custom program is one that is specifically designed and developed for 
only one customer. The combining of two or more prewritten 
programs to meet a custom er’s particular needs does not constitute a 
custom computer program. A prewritten program that is "modified" to 
any degree remains a prewritten program and does not become 
custom. "Modified" prewritten programs include programs that have

48. Jfr rsv Im 1986:2 s 10.

49. Sitert etter Computer Law and Tax Report 3/1984:2.
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required adaptation by the vendor so that they may be used in a 
particular hardware/software environment."

Denne definisjonen er mer fullstendig enn de siterte fra Norge og Sverige, 
selv om den tar sikte på å gjøre den samme sondringen. Man ser at 
definisjonen fanger opp utvikling av program for eget behov og etterfølgende 
salg til uavhengige tredjemenn. Man ser også at sammenføyning av flere 
standard programmer ikke anses som utvikling av et individuelt tilpasset 
program, og at nesten enhver endring eller tilpasning i et standard program 
ikke berøver programmets karakter av å være et standard program.

I motsetning til dette anser andre delstater (Colorado. New Jersey og 
New York) at hvis programmet må endres etter brukes spesifikasjoner, eller 
valg av standard program krever en analyse av brukerbehov, så er ikke 
transaksjonen å klassifisere som omsetning av standard program.50

Også i California antar man at hvis programmet er "developed by 
modification of an existing prewritten program to meet a customer’s 
specified need'', så er omsetningen ikke avgiftspliktig hvis "the charge for 
the program, after modification, is at least twice the charge for the canned 
program ". Likeledes antar man al den endring som består i kvalitative 
forbedringer ("enhancements") typisk vil berettige til å anse programmet for 
individuelt utviklet. The State Board of Equalization har bl a hevdet:51

" ...  the transfer of a program enhancement by changing an existing 
prewritten program enhancement to meet a customer’s specified need 
is in the nature of customized programming if the charge of the 
enhancement, as changed, is greater than the charge for the existing 
prewritten enhancement, without change, by 100 percent or m ore."

Den kaliforniske strategien med å bruke kostnadsoking som indikasjon på 
graden av endring kan synes fristende. Men den er knapt å anbefale innen 
en bransje hvor programmer eller maskiner sjelden omsettes til listepriser, 
hvor rabattstrukturer og spesialavtaler er uoverskuelige, og hvor prisene kan 
endres raskt og hyppig etter variasjoner i konkurransesituasjonen og 
markedet forøvrig.

Etter skatte- og avgiftslovgivningen i Pennsylvania defineres et 
individuelt utviklede program snarere enn et standard program:

50. Jfr Computer Law atid Tax Report 8/1986:8.

51. Jfr Computer Law aud Tax Report 10/1982:4.
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"A program which has been created by the seller or lessor for a 
specific customer based upon an analysis of the custom er's 
requirements. The term includes botli operational and application 
software regardless of the means used to convey it."

Det antas at denne bestemmelsen medfører at omsetning av "programs 
requiring routine modification” ikke er avgiftspliktige.5-

Andre delstater har en særlig restriktiv forståelse av individuelt 
utviklede programmer. Georgia krever at slike programmer må utvikles etter 
brukers spesifikasjoner på brukers forretningssted for å unngå 
omsetningsavgift. Massachusetts beregner avgift på individuelt utviklede 
programmer dersom de omsettes i maskinlesbar form - noe som gjør 
unntaket i praksis rettsteknisk mindre heldig.53

Det synes lite tvilsomt at den firkantede regelen sitert fra Viriginas 
avgiftslovgivning volder mindre rettstekniske problemer enn de andre 
eksempelene som er nevnt.

Etter fransk rett sonderer man som nevnt også mellom standard og 
spesielt utviklede programmer. For sondringen er det antydet følgende 
retningslinje:54

le prix du standard, constitué par le support matériel et l'élément 
intellectuel de série ou de base: il s ’agit d ’une liverasion de biens 
meubles corporels;
- le prix de 1 adaption spécifique, représentatif d ’une mise en place, 
d ’une mise en service, en fonction des besoins particulières de chaque 
client; il s'agit d ’une prestation de services."

I denne gjennomgangen er det gjort et forsok på å vise eksempler på 
hvordan man avgiftsrettslig har forsøkt å sondre mellom standard og 
individuelt utviklede programmer. Bak denne sondringen kan det imidlertid 
ligge to helt forskjellige rettslige situasjoner.

Man har for det første den situasjonen soni har vært utgangspunktet i 
Norge, nemlig en lovgivning som inneholder en hovedregel som gjor 
omsetning av varer avgiftspliktige, mens omsetningen av tjenester er 
avgiftsfri. I den situasjonen blir det forsøk på å presisere grensen mellom

52. Jfr Computer Law and Tax Report 11/1984:4-5. som bygger på et utkast til 
lovendring fra 21.7.1984.

53. Jfr Computer Law and Tax Report 8/1986:8.

54. Jfr Vivant/Rapp/Le Stanc/Guibal 1987 N° 2021.
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tjenester og varer. Slike forsok åpner for den kritikken som implisitt har 
vært rettet mot den norske sondringen - nemlig at det er vanskelig å presse 
typiske standardprogram mer inn i kategorien "varer". Dette kan synes 
tydelig i det franske forsøket på sondring sitert ovenfor, hvor det er tydelig 
at det nettopp er sondringen mellom varer ("meubles corporels") og 
tjenester ("services") som er forsøkt presisert.

Man har for det andre den situasjonen hvor lovgivningen har forsøkt å 
definere hvilke datamaskinprogrammer som omsetningen av skal være 
gjenstand for avgift. Her står man i utgangspunktet helt fritt i forhold til 
grensen mellom varer og tjenester - det er selvsagt ikke noe i veien for at 
man i lovgivning gjør omsetning av tjenester avgiftspliktige, eller lager en 
spesialkategori med blandet innhold. Her finner man eksempelet fra Virgina, 
hvor man har forsøkt å trekke en rettsteknisk akseptabel grense. Av 
rettspolitiske grunner har man valgt ikke å la enhver omsetning av data
maskinprogrammer være avgiftspliktige, men holde utviklingsavtaler utenfor. 
Likevel har man ikke i loven vært bundet av å hevde at det er grensen 
mellom varer og tjenester man trekker - i stedet har man kunnet velge en 
rettsteknisk enklere grense og har derfor trukket inn omsetning av standard 
programmer som tilpasses eller settes sammen med sikte på å tilfredstille den 
enkelte kundes behov. Dette forsøket er kanskje det mest vellykkede av de 
eksempler som til nå er trukket frem.

La meg også fremheve et kriterium som ikke har vært utnyttet, selv om 
det kan synes nærliggende - nemlig oni hvorvidt programmet er utgi it eller 
ikke. Ved utgivelse i opphavsrettslig forstand siktes det til at programmet er 
tilbudt almenheten, eller at et såvidt stort antall eksemplarer faktisk er spredt 
blant almenheten at det må anses for å være utgitt. Åpenbart vil alle standard 
programmer være utgitt, enten er de tilbudt almenheten, eller faktisk spredd 
blant almenheten i tilstrekkelig mange eksemplarer (sannsynlivis vil et lite 
antall eksemplarer, f eks 3-4. være tilstrekkelig). Individuelt utviklede 
programmer vil normalt ikke være utgitt, med mindre de spres til mer enn 
én kunde. Man ser at dette tradisjonelle kriteriet trekker grensen omtrent på 
samme måte som det kan synes som om norske skattemyndigheter har 
onsket at grensen skulle trekkes mellom standard og individuelt utviklende 
programmer.

Man ville fremdeles ha tilbake spørsmålet når det ble gjort kvalifiserte 
tilpasninger i et program. Dette måtte antagelig loses ved en eksplisitt 
tilleggesregel i likhet med den man finner i eksempelet fra Virginia.

Likevel kan det fremstå som unødvendig å bygge på et begrep som er 
knyttet til et annet rettsområde, og som dessuten ikke alltid vil være helt 
skaprt i kanten.

Det kan også være grunn til å peke på at sondringene tar sikte på å 
kvalifisere en gitt transaksjon som enten en omsetning av standard eller
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individuelt utviklede program. Man kunne jo tenkt se£ den mellomløsning at 
man "unbundled" transaksjonen, og bare
beregnet avgift for den del av overdragelsen som refererte seg til standard 
program, mens vederlag for endringer, tilpasninger mv ble holdt utenom. Et 
eksempel på dete har man i et lovforslag fra M ichigan, hvor man holder 
visse tjenester utenfor avgiftsgrunnlaget ved "sale at retail":55

"Sale at retail does not include specific charges for adapting or 
modifying prewritten, standard, or canned computer software 
programs to purchaser’s need or equipment if such charges are 
separately stated and identified."

Når man ikke har funnet flere eksempler på dette, kommer antagelig det av 
at en slik strategi ville ha store rettstekniske ulemper knyttet til seg - og at 
man derfor begrenser seg til å kvalifisere en gitt transaksjon som enten 
omsetning av standard eller individuelt utviklede programmer.

4.2.3 Avgrensning mol konsulenttjenester mv

I den andre enden av spektrumet har man avgrensningen mot 
konsulenttjenester. Særlig ved utvikling av indivduelt tilpassede programmer, 
er dette en vanskelig grense. Men man har sett at grensen også er blitt 
aktualisert i forbindelse med standard programmer.

Et eksempel på dete finner man i en avgjørelse av Michigan Court of 
Appeal.56 I denne avgjørelsen fant domstolen av transaksjonen av standard 
programmer hadde forutsatt vidløftige konsultasjoner, dokumentasjon og 
pågående vedlikehold og brukerstøtte. I henhold til domstolen var "the focus 
of the ... transaction ... on the personalized service of the software vendors, 
an intangible transaction".

Nøkkelordet her er "focus of the transaction" eller - som enkelte 
delstater har uttrykt det - "the true object of the transaction". Igjen ser man 
at dette er forankret i den grunnleggende sondringen mellom varer og 
tjenester. Så lenge denne ligger til grunn for lovgivningen, vil det bli 
nødvendig for domstolen å ta stilling til om det som omsettes i det konkrete

55. Jfr Computer Law and Tax Report 3/1984:2-3.

56. Maccabbees Mutual Life Insurance Co v Departement o f Treasury. 122 Mich 
App 660, 332 NW 2d 561 (1983), leave denied. 417 Mich I 100.15 
(1983), jfr Computer Law and Tax Report 3/1988:7.

r
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tilfellet skal kvalifiseres som varer eller tjenester. Når innslaget av tjenester i 
forbindelse med problemanalyse, organisasjonsutvikling, brukerstotte mv blir 
dominerende, er det åpenbart at man på grunnlag av den grunnleggende 
sondringen enten må kvalifisere transaksjonen som tjeneste, eller 
gjennomføre en "unbundling" av transaksjonen og identifisere hvor stor del 
av vederlaget som refererer seg til omsetningen av programmer i motsetning 
til tilknyttede tjenester (jfr eksempelet i slutten av forrige avsnitt).

Man ser dette ressonementet også brukt i en sak ved California Court 
of Appeal (San Fransisco).57 Vurderingtemaet var her om utvikling av et 
individuelt tilpasset program skulle kvalifiseres som en tjeneste, eller som 
omsetning av varer, altså på ny den gamle, grunnleggende sondringen. Av 
en viss interesse er den oppdelingen av et utviklingsoppdrag som domstolen 
legger til grunn:

" I . A survey and analysis of the customer’s business needs;;
2. The design of the system;
3. The coding of computer instructions or commands; and
4. The installation, démonstration, and training of the custom er's
employees.”

Hvis man forlater den grunnleggende grensen mellom tjenester og varer, og 
i stedet vurderer hvordan man skal trekke grensen mellom omsetning av et 
individuelt utviklede program og tilknyttede tjenester, kan man bygge på en 
tilsvarende inndeling i etapper eller aktiviteter. Den nokså enkle oppdelingen 
gjengitt ovenfor kan sammenlignes med den skjematiske oversikten over et 
oppdragsforhold som er hentet fra Christophersen/Foyen 1981:169.

57. General Business Systems, Inc v State Board o f Equalization, 2d Cir No
A019I77 (27.11.1984). jfr Computer Law Journal 8/1985:4.
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Denne skjematiske oppdelingen i gangen i en storre anskaffelse av 
programmer kan anses som typisk. For større anskaffelser vil man også 
typisk ha en velstrukturert plan for arbeidet, gjerne med konkrete 
målsetninger og tidsfrister for hver enkelt delaktivitet. I idealtilfellene vil det 
være en klar grense representert ved den beslutningen som i diagrammet er 
antydet ved valg mellom standard program og utviklingsavtale.

Man kunne da tenke seg å "unbundle" oppdraget slik at kostnader 
som påløper etter dette beslutningspunktet blir regnet inn i avgiftsgrunnlaget 
ved omsetning av et indviduelt utviklede program.

I Sverige har man - så vidt jeg skjonner - valgt en annen strategi. Der 
har man holdt fast ved det syn (som i denne utredningen hevdes å være 
vanskelig å forsvare, med enkelte unntak redgjort for ovenfor) at omsetning 
av standard programmer er omsetning av vare. For å unngå å trekke 
grensen mellom standard og inviduelt utviklede program, har man gjort 
systemering og programmering til avgiftspliktige tjenester.58

Med programmering avses att utforma, skriva och testa ett 
datorprogram. Det framstålda programmet skall aven dokumenteras.

Med systemering avses aven systemutveckling.
Bedrivs systemering/systemutvcckling i form at project får 

åtagandet i dess helhel omfattas av skatteplikten.
Ingår en forstudie, som ett led i ett systemerings- eller 

systemutvecklingsuppdrag får den innrymmas under skatteplikten for 
uppdraget. Det forhållandet at forstudien resulterar i att arbetet inte 
skall bedrivas vidare, bor inte foranleda til annan bedomning. Om en 
skattskyldig, som i huvudsak utfor systemeringstjånster ibland gor 
enbart forstudier bor, av praktiska skål. aven dessa studier utgora 
skattepliktiga tjanster."

Dette kompletteres ved at også vederlag for dokumentasjon "soni erfordras 
for anvanding, underhåll eller vidareutveckling av ett ADB-system eller 
enheter i ett sådant system ", og vederlag som "bildavgifter, provisioner for 
debitering och inkassering av bildavgifter, anslutningsavgifter, 
abonnemangsavgifter, sidoprisavgifter och/eller andra avgifter relaterad til 
mångden av data. avgifter for uppkopplad tid mm". Endelig innregnes også 
vederlag for utdannelse som inngår i vederlaget for maskin- eller 
program utrustning.59

58. Jfr rsv Im  1986:2 s 9:

59. Her gjøres det imidlertid en viss modifikasjon når slikt vederlag debiteres 
særskilt.
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Den svenske løsningen synes å fore inn under det avgiftspliktige 
områder aktiviteter som sett isolert ikke er avgiftspliktige, som f eks 
organisasjonsstudier, analyse av arbeidsrutiner, beslutningsstruktur i 
bedriften, personalrekruttering mv. Når slike aktiviteter er knyttet til 
systemering eller programmering, blir de avgiftspliktige. Likeledes blir 
forstudier avgiftspliktige hvis de gjennomføres av konsulenter som vanligvis 
driver
med systemering eller programmering, ellers ikke - jfr Fink/Kleerup 
1986:32.

Etter den svenske strategien har man trukket inn i avgiftsgrunnlaget 
nesten alle de aktiviteter som er visi i den skjematiske oversikten. Man kan 
derfor antyde to mulige losninger. Enten den svenske løsningen, om trekker 
inn alle aktiviteter, eller en løsning som forsøker å trekke grensen mellom 
vederlag for den egentlige programutviklingen og andre tjenester, dvs ved et 
punkt som svarer til beslutningen om å initiere utvikling av individuelt 
tilpassede programmer.

Begge strategiene synes å føre til en del avgrensningsspørsmål. Etter 
den svenske strategien synes avgrensningene først og fremst å knytte seg mot 
organisasjonsstudier, rasjonaliseringsoppdrag mv som ikke har som formål å 
utvikle eller anskaffe datamaskinprogrammer, men hvor dette blir foreslått 
som en del av anbefalte tiltak. Etter den andre losningen vil man nok i 
enkelttilfelle finne det vanskelig å bestemme når man går fra mer generelle 
analyser til en utviklingskontrakt. Her vil man imidlertid kunne støtte seg 
dels på prosjektorganisasjon, dels på konktrakler - utviklingskontrakter vil 
ikke bli initiert uten al det foreligger skriftlig, og i storre oppdrag, til dels 
vidløftige kontraktsdokumenter.

Man må derfor innromme at det er avgrensningsproblemer knyttet til 
begge strategier. Valget synes forst og fremsi å måtte tas på et rettspolitisk 
grunnlag. Av avgjørende betydning synes da å være hvordan man stiller seg 
til avgiftsplikt for organisasjonsstudier mv som ikke er knyttet til 
programmer. Mener man at disse ikke skal være avgiftsbelagte tjenester, 
synes det som om den andre og mer restriktive strategien er 
anbefalesesverdig.

Denne delutredningen tar særlig sikte på å foreslå en hensiktsmessig 
regulering av avgiftsplikt ved omsetning av datamaskinprogrammer. På den 
bakgrunn fremstår den siste av de to strategiene (altså den mer restriktive) 
som anbefalelsesverdig, og den vil bli fremhevet i det avsluttende avsnitt.
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4.3 Oppsummering

Diskusjonen i detie hovedavsnittet er kanskje blitt både detaljert og 
springende. Det skal derfor her gjores et forsok på å oppsummere 
diskusjonen av de sondringcr og losninger som det synes å finnes eksempler 
på i praksis.

Det er for det forste slående å se hvor sterkt todelingen mellom varer 
og tjenester styrer tanke og diskusjonen. Populært er datamaskinprogrammer 
ofte kalt "den myke maskinen" - dvs at det er en frembringelse med 
egenskaper som gjor det mulig å trekke analoger både fra typiske maskiner 
og fra typiske tekster eller algoritmesamlinger. Dette så man dramatisert i 
overgangen mellom 1960-70, da man hadde store problemer med å 
kvalifisere programmer som patenterbare oppfinnelser eller åndsverk med 
krav på opphavsrettslig beskyttelse. På mange måter synes avgiftsretten 
fremdeles å være fanget i det samme dillemmaet. Egentlig er det vel ingen 
logisk løsning på dette dillemmaet - datamaskinprogrammer er kvalitativt 
vesensforskjellig fra frembringelser som tidligere er klassifisert ved hjelp av 
begge disse to settene med juridiske begreper. Men når man har løst 
problemet i forhold til immaterialretten - dels gjennom 
Europapatentkonvensjonen som bestemmer at datamaskinprogrammer alene 
ikke er patenterbare, og dels ved å la gjeldende opphavsrett få anvendelse på 
datamaskinprogrammer - synes det naturlig å la avgiftsretten nyte godt av 
denne avklaringen, og bygge direkte på denne snarere enn ved å lappe 
videre på sondringen mellom vare og tjeneste.

Personlig synes jeg dette er illustrert ved den svenske avgiftsretten. 
Med fare for å gjøre den urett60 ser man at den forsøker å fange opp 
standard programmer gjennom å hevde at disse er en "vare", som etter lag 
om mervårdeskatt (1968:430) 7 §, 2 .stk er en "matriellt ting". Som alle 
eksemplene fra amerikansk delstatpraksis illustrerer, er dette vanskelig å 
hevde når standard program kan omsettes gjennom telenettet - det som flyter 
gjennom telenettet kan knapt være en "matriellt ting", og bruk av kriteriet 
om hvorvidt den konkrete transaksjon har vært gjennomført ved overføring 
av programmer på fysisk lagringsmedium synes å fore til forholdsvis tilfeldig 
forskjellsbehandling av likeartede tilfelle. Hvis imidlertid programmene 
omsettes som eksemplar, uten samtidig overforing av rettigheter, synes det 
berettiget å kvalifisere dem som fysiske gjenstander (i likhet med salg av en

60. En reell fare: Oppsummeringen bygger på magre kilder og en overfladisk 
kunnskap til svensk avgiftsrett.



TERESA (63) 53

bok), men dette fanger bare opp en del av standardprogrammene. og gir 
derfor ingen generell løsning. Til tross for den faste praksis som hevdes å 
foreligge i Sverige, synes dette problemet fremdeles uløst - med mindre 
administrativ praksis tilleggs betydelig vekt som rettskildefaktor.

Ettersom man mener å ha fanget opp omsetningen av standard 
programmer som omsetning av varer, har man ønsket å fange opp 
omsetningen av individuelt utviklede programmer som tjeneste, ved å gjøre 
omsetning av systemering og programmering (il avgiftspliktig. Dette har ført 
til behov for avgrensning mot tjenester som ofte inngår i systemerings- og 
programmeringsarbeid. og hvis omsetning ikke isolert sett er avgiftsbelagt. 
De praktiske vansklighetene med denne sondringen synes for meg 
betydelige, og kanskje vel så stor som i forhold til sondringen mellom 
standard og individuelt utviklede programmer. Imidlertid blir jo en større del 
av omsetningen av tjenester innen bransjen avgiftspliktig, noe som kan være 
et ønskelig rettspolitisk resultat.

I tillegg har man gjort omsetning av "ratt an nyttja system eller 
program fôr automatisk databehandling" avgiftspliktig, jfr lag om 
mervardeskatt 7 §. 3 .stk if. Man kan spørre seg om hvilken selvstendig 
betydning dette får når omsetning av standardprogrammer regnes som 
omsetning av varer, og omsetning av individuelt utviklede programmer 
regnes som tjenester. Det virker som om den ikke har nevneverdig realitet i 
forhold til sluttbruker - den bedrift eller person som skaffer seg en 
disposisjonsrett for eget bruk til et datamaskinprogram. Men den kan 
kanskje ha betydning i forbindelse med omsetning av disposisjonsrett som 
f eks gir rett til fremstilling av eksemplarer til salg. f eks overdragelse av 
"forlagsrett" til datamaskinprogrammer.

Som oppsummering synes det å være tre interessante strategier som er 
rettsteknisk akspetable.

Den første vil være å holde omsetning av datamaskinprogrammer helt 
utenfor det avgiftspliktige området. Dette vil imidlertid aktualisere 
grensedragningen mellom omsetning av maskiner og programmer. Som 
antydet ovenfor, vil denne sondringen by på betydelige problemer, særlig 
når programmet er inkorpoert i en integrert krets e lign. Erfaringen synes å 
tyde på at dette rettsteknisk kan være et problematisk alternativ.
Innvendingen oni at funksjonelt likeartede løsninger (en funksjon uttrykkes i 
en logisk krets eller i et program) vil bli forskjellsbehandlet avgiftsmessig. 
vil også være relevant.

Den andre vil være å definere standardprogrammer som vare, og så 
bygge inn i forarbeidene en såvidt vid forståelse av standardprogrammer at 
man med dette også regner inn omsetning av endrede, tilpassede eller 
sammenbygde standardprogrammer. jfr eksempelet fra Virgina ovenfor. Da 
må eventuell avgiftsplikt ved omsetning av individuelt utviklede programmer
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reguleres ved en utvidelse av avgiftsplikt på omsetning av tjenester i 
tilknytning til programutvikling.

Den tredje vil være å bygge på det opphavsrettslige perspektiv, og 
legge avgift på omsetning av rettigheter til datamaskinprogrammer. Dette 
forutsetter at når bare eksemplar av programmer omsettes uten samtidig 
omsetning av rettigheter, regnes dette som omsetning av varer - noe som er 
ansett som også i samsvar med gjeldende rett. Man vil da få det problem at 
man må avgrense avgiftsgrunnlaget ved indivduelt utviklede programmer, dvs 
bestemme hva som er vederlaget for utviklingen i motsetning til andre 
tjenester som kan ha gått forut for utviklingen. Men denne avgrensningen vil 
man også ha hvis man gjor omsetning av programmering eller systemring til 
omsetning av avgiftspliktige tjenester, slik som diskutert i noen detalj i 
forbindelse med det svenske eksempelet.

Den første muligheten er nokså godt illustrert i det svenske 
eksempelet. Dels av denne grunn, men dels fordi det virker som om det 
opphavsrettslige perspektiv gir større sammenheng og rettsteknisk en vel så 
enkel løsning, vil utredningen avslutningsvis diskutere en løsning basert på 
det opphavsrettslige perspektiv.

5. Konklusjon og forslag

Innledningsvis bor det fremheves at avgiftspolitiske sporsmål ikke har vært 
fremtredende for valg av foreslått løsning. Det er nærliggende å peke på at 
argumentasjon omkring løsning bor justeres med hensyn til det rettspolitiske 
perspektiv. Man nevner imidlertid at Hafstad hevder at det vil være mest 
overensstemmende med de viktigste hensynene bak 
merverdiavgiftslovgivningen å gjore omsetning av alle typer datamaskin- 
program - både standard og individuelt utviklede program - avgiftspliktige 
(1983:52 med henvisninger).

Hvis man bygger på det tidligere utviklede lovforslag fra 1985, og på 
modellen for kinematografisk film, kunne man foreslå at mvl § 2. 2 .ledd 
tilføyes et nytt nr 6, tentativt med følgende ordlyd:

6. Retten til program til bruk for elektronisk databehandling, 

eller, enklere:

6. Retten til datamaskinprogram.61

61. Uttrykket "datamaskinprogram" er brukt i forbindelse med de foreslåtte 
endringer til åndsverkloven, jfr n o u  1986:18.
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Som for ville omsetning av eksemplar av datamaskinprogram være 
avgiftspliktig som vare.

I tillegg vil omsetning av program som forutsetter overføring av 
opphavsrettslige beføyelser, særlig adgang til å fremstille eksemplar ved 
nedkopiering på lokalt platelager eller reserveeksemplar, også bli 
avgiftspliktig. Vanskeligheter med å sondre mellom tilfeller hvor det kun 
omsettes et eksemplar, og hvor del også omsettes begrensede rettigheter, vil 
ikke ha noen reell betydning, ettersom det etter den foreslåtte endring i 
begge tilfeller vil dreie seg om omsetning av varer.

Det vil være unødvendig å sondre mellom standard og individuelt 
utviklede program. 1 begge tilfeller vil rettigheter til programmet bli 
gjenstand for omsetning - for indivduelt utviklede program vil dette vanligvis 
være et større knippe av beføyelser enn for standard program.

Imidlertid vil det være nødvendig å identifisere det vederlag som ydes 
for det individuelt utviklede program. Her kan det bli nødvendig i et 
utviklingssituasjon å sondre mellom mer generelle tjenester 
(organisasjonsutvikling og -analyse, behovsanalyse mv) og de tjenester som 
tar sikte på å føre frem til et program. Det kan være grunn til å minne om 
at en sondring også synes nødvendig om man hadde valgt at utvikling skulle 
defineres som en tjeneste hvis omsetning var avgiftspliktig.

I denne sondringen kan man finne flere mulige skiller i et typisk 
prosjekt. Foran er det uttalt en viss preferanse for å bruke beslutningen om 
å initiere utvikling som skjæringspunkt. Er det forut for denne beslutning 
ydet mer generelle tjenester, vil de altså ikke bli ansett som relevante for 
beregning av avgiftsgrunnlaget for omsetning av rettigheter til det utviklede 
program .

Den type med tjenester som vil bli regnet inn i utviklingen vil da være 
f eks kravspesifikasjon av programmet, utarbeidelse av systemkart. 
flytdiagrammer, pseudokode eller lignende programmeringsveiledning eller 
-spesifikasjon, koding av programmet, testing og korrigering av programmet, 
og endelig utarbeidelse av brukerorientert dokumentasjon av programmet.

Vanligvis vil kontraktsforholdet mellom oppdragsgiver og 
oppdragstager være tilstrekkelig til å identifisere overdragelsessummen. Det 
bør kanskje fremheves at når man knytter avgiftsplikten til overdragelse av 
rettigheten, må man regne inn vederlag for de enkelte tjenestene som er 
nevnt ovenfor, som deler av vederlaget for rettigheten. Partene kan ikke 
kontraktsmessig skille ut et formelt beløp som vederlag for rettighetene, og 
kvalifisere den andre innsatsen som f eks ikke avgiftspliktige tjenester.

Imidlertid må man naturligvis akspetere at en oppdragstager selv bærer 
del av utviklingskostnadene, og altså ikke gjennom vederlaget dekker alle de 
utgifter som utviklingen av programmet har påført oppdragstager. Dette vil 
typisk være motivert i håpet på at man gjennom samarbeid med en bestemt
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oppdragsgiver kan utvikle et program som flere er interessert i 
disposisjonsretten til. Det typiske vil da være at oppdragsgiver ikke får 
overfort fulle økonomiske rettigheter til programmet, f eks at oppdragstager 
reserverer
retten til overdragelse av enkle disposisjonsrettighetcr til tredjemann for sin 
egen del.

Det vil etter forslaget ikke være nødvendig å se hen til på hvilken måte 
programmet stilles til disposisjon for kunde - om det skjer ved overføring av 
et fysisk, programbærende medium eller ved overforing gjennom telenettet.

Ved import av programmer kan imidlertid dette skape visse 
detaljproblemer. Hvis en norsk kunde skaffer seg disposisjonsrett til et 
program fra utenlandsk leverandor. og dette overføres til den norske kunde 
gjennom telenettet, må den norske kunde ha skaffet seg visse rettigheter til 
programmet, i alle fall tilstrekkelig til å fremstille ett eksemplar lokalt - 
ellers vil ikke progammet kunne utnyttes. Imidlertid kan det være nødvendig 
å gjøre en endring i mvl § 65a. som foreslått i utkastet fra I985. f eks som i 
det tentative utkastet nedenfor:

"Ikke registeringspliktig næringsdrivende, stat. kommune og 
institusjoner som eies eller drives av stat og kommune som i utlandet:
1. kjøper tjenester som nevnt i § 13. annet ledd,
2. skaffer seg disposisjonsrett til datamaskinprogrammer hvor det ikke 
er betalt avgift til tollvesenet ved innførsel
til bruk i Norge, skal betale avgift av vederlaget etter departementets 
nærmere bestemmelser."

Endelig bor det pekes på at enkelte programmer omsettes gjennom telenettet 
uten egentlig overdragelse av rettigheter - såkalt "freeware” , hvor 
opphavsmannen ensidig har gitt avkall på rettighetene. Her vil det ikke 
betales vederlag for rettigheter, og da heller ikke foreligge avgiftsgrunnlag. 
Imidlertid kan bruken av en database med slike programmer, bruk av 
telekommunikasjonsfasiliteter mv betinge vederlag. Dette må da betraktes på 
lik linje med betaling for tilgang til en database gjennom telenettet, 
kommunikasjonsavgifter mv. Det kan ikke ses at dette skaper særlig 
problemer for den avgiftsmessige behandlingen.
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DEL II: 
MERVERDIAVGIFT 

OG
DATAMASKINRELATERTE TJENESTER
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6. Edb-relaterte tjenester

Etter mvl § 13, 1 .ledd skal det betales merverdi på omsetning av varer. For 
tjenester er hovedregelen den motsatte - det skal bare betales merverdiavgift 
for omsetning av tjenester som nærmere er spesifisert i mvl § 13, 2 .ledd 
nr 1-12.

I mvl § 13. 2 .ledd nr 6 heter det at det skal betales avgift av 
omsetning av tjenester som gjelder:

"M askinskrivning, kopiering, kontorservice, masseforsendelse,
hullkortservice og elektronisk databehandling."

Dette betyr at omsetning av tjenester som gjelder "elektronisk databehadling" 
er avgiftspliktig.

Problemet med denne kategorien av tjenester er forst og fremst at edb 
etterhvert er blitt et hjelpemiddel i mange slags typer med virksomhet. En 
advokat vil f eks benytte tekstbehandling og regnearkprogrammer i sin 
virksomhet. Omsetning av de juridiske tjenester advokater yder sine klienter, 
er ikke avgiftspliktige. Det forhold at man som ledd i disse tjenestene 
benytter edb, foranlediger for så vidt spørsmålet om hvorvidt tjenestene kan 
kvalifiseres som "elektronisk databehandling". I normaltilfellet for 
advokaters tjenester byr dette ikke på tvil - selv om advokaten bruker edb i 
utarbeidelse av prosesskriv mv, er det åpenbart lite treffende å kvalifisere 
tjenesten som "elektronisk databehandling".

Likevel fremhever dette ukontroversielle eksempel et viktig særtrekk 
ved edb-relaterte tjenester, nemlig at de typisk er integrert med andre 
tjenester. Tradisjonelle typer av tjenester - som advokatens - får etterhvert et 
tydelig innslag av elektronisk databehandling. Anvendelsesområdene er i 
utvikling, det dukker opp eksempler fra nye områder - og åpenbart må dette 
føre til at nye grensetilfeller stadig vil realisere seg. Et eksempel kan nevnes 
i tilknytning til eksempelet med advokater: Advokaten kan i sin virksomhet 
abonnere på den datamaskinbaserte informasjonstjenesten Lovdata, som gjør 
lover, forskrifter og annet rettskildemateriale tilgjengelig ved 
terniinaltilknytning. Omsetning av juridiske tjenester er ikke avgiftspliktig - 
men denne nye informasjonstjenesten, hvordan skal den kvalifiseres i 
forhold til "elektronisk databehandling".
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Allerede denne innledende observasjon fører til at man må begrense 
ambisjonene for denne del av utredningen. Man kan diskutere enkelte 
typetilfeller som har realisert seg i praksis, og kanskje også gi visse 
generelle synspunkter som kan være veiledende i praksis. Men man kan ikke 
anta at det vil være mulig å gi retningslinjer for avgrensningen av denne 
kategori av tjenester som avverger at det i nær fremtid dukker opp nye og 
vanskelige avgrensningsproblemer.62

Selve ordlyden i mvl § 13, 2 .ledd nr 6 viser at den er noe datert.
Elektronisk databehandling er plassert sammen med tradisjonelle 

kontortjenester som maskinskrivning, kopiering, masseforsendelse mv. Edb 
har kanskje det til felles med slike tjenester at de kan inngå i vidt forskjellige 
typer virksomheter - maskinskrivning kan være like nødvendig i et 
advokatbyrå som i et mekanisk verksted. Men forskjellen er at disse 
tjenestene er langt mer spesifiserte enn elektronisk databehandling - som 
funksjonelt kan støtte så forskjellige ting som tekstbehandling, 
datamaskinassistert konstruksjon og produksjon ( dak /d a p ), billettbestilling, 
informasjonssøking osv. Elektronisk databehandling kan også overta en svært 
stor andel av en tradisjonell tjeneste - en bankautomat er et system som har 
overtatt en viktig funksjon til en tradisjonell bankfunksjonær: Uttak fra 
konto. Sett fra kundens side er det fremdeles naturlig å karakterisere dette 
som en banktjeneste, men denne tjenesten utføres av et nærmest fullstendig 
automatisert system: Det er et eksempel på elektronisk databehandling i 
teknisk forstand. Eksempelet viser også hvor avgjørende det kan være å velge 
om man skal kvalifisere tjenesten utfra det tekniske aspektet (elektronisk 
databehandling) eller ut fra det funksjonelle aspektet (banktjenester).

Bestemmelsen inneholder også som et likestilt alternativ 
"hullkortservice''. Da loven ble gitt i 1969 var dette en naturlig formulering
- på dette tidspunkt var det vanlig å organisere interaksjon med et edb-systeni 
som stansing av hullkort, lesing og behandling av hullkort mv. Men allerede 
på dette tidspunkt var nok uttrykket en levning fra den tid da hullkort ble 
behadles mekanisk, og ikke først og fremst var et medium for registering av 
data. I dag fremstår alternativet nærmest som et kuriosiuni av lite annet enn 
historisk interesse.

Kvalifiseringen av en tjeneste som "elektronisk databehandling" har 
selvsagt først og fremst interesse hvor den representerer grensen mellom 
avgiftsfri og avgiftspliktig omsetning. Dernest kan det være av interesse å se 
på grensen mellom omsetning av avgiftspliktige tjenester og omsetning av

62. I så måte skiller denne delen av utredningen seg fra utredningen om
merverdiavgift for omsetning av datamaskinprogrammer: Der ser man en 
nokså klart avgrenset problemstilling som - selv om den kan by på 
vanskelige problemer - er konseaterert om en nokså vel definert ydelse.
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varer, ettersom dette kan ha betydning i forhold til inversteringsavgift også 
når det er på det rene at omsetningen er avgiftspliktig etter det ene eller det 
annet alternativ.

Imidlertid spiller det liten rolle å skille mellom ulike kategorier av 
avgiftspliktige tjenester, når det er på det rene at den aktuelle tjeneste faller i 
den ene. eller kanskje innenfor begge, kategorier.

Flere av de andre bestemmelsene i mvl § 13, 2 .ledd har nær 
forbindelse med "elektronisk databehandling".

Dette gjelder særlig mvl § 13. 2 .ledd nr 7: "Telekommunikasjon, 
herunder telefon, telegraf og telex." I moderne databehandling er 
telekommunikason en essensiell del. Hvorvidt vederlag for en omsatt tjeneste 
delvis refererer seg til vederlag for kommunikasjon spiller altså liten rolle 
for avgiftsplikten.

Det gjelder også i noen grad mvl § 13. 2 .ledd nr 3 som gjelder "utleie 
av varer". En datamaskin kan selvsagt være et eksempel på "en vare". Hvis 
imidlertid programmer utleies sammen med datamaskinen, er man tilbake til 
spørsmålet om omsetning av datamaskinprogrammer - som er diskutert i 
denne utredningens første del. Alt etter det syn man har på gjeldende rett i 
forhold til avgiftsplikt på omsetning av datamaskinprogrammer, vil man 
måtte fordele et vederlag for utleie av en programmert maskin. I denne 
delen av utredningen vil dette ikke bli diskutert særlig, man vil forutsette at 
dette løses etter lignende retningslinjer som diskutert i utredningens første 
del.

Etter omstendighetene vil også mvl § 13. 2 .ledd nr 5 kunne komme til 
anvendelse - ettersom utnyttelse av patenter, lisenser eller 
produksjonsmetoder kan skje ved hjelp av elektronisk databehandling. Heller 
ikke dette vil bli gjenstand for noen særbehandling i denne utredningen.

7. Edb-relaterte tjenester: Forsøk på en karakteristikk

Hvorvidt omsetningen av en tjeneste er avgiftspliktig, avgjøres på bakgrunn 
av "vesentlighetsprinsippet", dvs med utgangspunkt i den aktuelle tjenestes 
vesentlige natur.

Det kan alltids være innslag av forskjelligartede tjenester i det som 
ydes, og ved kvalifiseringen vil man da legge vekt på hva som fremstår som 
tjenestens hovedsakelige karakter.6-5 Åpenbart vil det kunne forekomme 
tilfeller som byr på tvil. men dette vil da i prinsippet være en tvil av faktisk 
art, som må løses etter de vanlige prinsipper for bevisvurdering.

63. Jfr for svensk rett, Fink/Kleerup 1986:19.
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Det antas at når edb-relaterte tjenester karakteriseres, så er det først 
og fremst deres funksjonelle, og ikke tekniske karakter som er avgjørende for 
denne vesentlighetsvurderingen. Hvorvidt en tjeneste ydes basert på 
konvensjonell tekonologi eller basert på elektronisk databehandling, bør ikke 
være avgjørende for hvorvidl omsetningen er avgiftspliktig, det ville skape 
tilfeldige forskjeller mellom tjenester som konkurrerer på det samme 
marked.

Et eksempel fra praksis kan nevnes. Et firma drev avlesning av 
varmemålere, fordeling av utgifter på leieboere mv. Dette er en form 
for tjeneste som ikke er avgiftspliktig. Det forhold at firmaet benyttet 
elektronisk databehandling til å foreta de nødvendige beregninger, ble 
ikke ansett å medføre avgiftsplikt overfor oppdragsgiveren.64 Noe mer

generelt er dette berørt i en uttalelse fra Skattedirektoratet som er 
foranlediget av en utredning om merverdiavgift på edb-relaterte tjenester i 
1978:65

"Arbeidsgruppen mer bestemmelsen i merverdiavgiftslven § 13. annet 
ledd nr. 6 bør begrenses til såkalte rene d a ta t je n e s te r Ren 
datatjeneste foreligger etter forslag fra gruppen når databehandlingen, 
enten den skjer elektronisk eller ved hjelp av hullkort, er det eneste 
som omsettes til en oppdragsgiver, og ikke bare utgjør et mer eller 
mindre vesentlig konstnadselement i omseting av en annen type 
tjeneste eller vare.

En kan ikke finne en bedre avgrensning av hva som skal gå inn 
under avgiftspliktig levering av elektronisk databehandling og 
hullkortservice. Det er imidlertid vanskelig å uttale seg om hvorvidt 
avgrensningsforslaget vil virke tilfredstillende i praksis, og en vil 
derfor foreslå at dette spørsmål drøftes med representanter fra 
bransjen."

64. Eksempelet er noe avvikende referert i Refsland/Thesen 1974:105.

65. Denne utredningen har ikke vært tilgjengelig, heller ikke det utkast som 
nevnes i det brev av 5.12.1978 som siteres nedenfor.

66. For ordens skyld bør det nevnes at i denne utredningen brukes 
"datatjenester" noe avvikende, og i en viss motsetning til 
"databehandlingstjenester". jfr nedenfor.
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Derfor synes det naturlig å forsoke og karakterisere de tjenester som etter 
sitt funksjonelle innhold kan karakteriseres som elektronisk databehandling. 
Som utgangspunkt for en slik karakteristikk, har det vært naturlig å bygge på 
en klassifisering utarbeidet nettopp for å beskrive funksjonelle aspekter av 
edb-relaterte tjenester.67 Klassifiseringen bygger på en hovedinndeling 
mellom "kommunikasjonsrelaterte" og "anvendelsesrelaterte" tjenester.

Med kommunikasjonsrelaterte tjenester siktes det til slike tjenester hvor 
hovedinnholdet er knyttet til en eller annen form for kommunikasjon av data 
fra ett punkt til et annet. Datamaskiner brukes enten for å identifisere hva 
slags data som skal kommuniseres (informasjonssøking), for ruting og 
mellomlagring av meldinger (elektronisk post) eller sending av meldinger og 
behandling av disse (f eks ved elektronisk betalingsformidling).

Med anvendelsesrelaterte tjenester siktes det til siutasjoner hvor 
kommunikasjonen ikke er formålet med tjenesten. Dene er typisk for 
databehandlingstjenester, hvor telekommunikasjon bare er én av flere 
alternative kanaler for å motta inndata eller utdata. Det er også typisk hvor 
tjenesten består i at data vedlikeholdes av et anlegg som brukeren knytter seg 
til for å behandle disse data, eller bruke dem sammen med egne data. Det er 
kanskje mindre karakteristisk for ulike administrative informasjonssystemer 
("management information systems"), som f eks billettbestilling. Likevel er 
det her karakteristisk at anlegget vedlikeholder en eller annen datastruktur, 
det er ikke kommunikasjonen som sådan som er viktig, selv om den er en 
forutsetning for bruk av slike systemer.

Det bor fremheves at det i forhold til slike tjenester utfra et 
telekommunikasjonsrettslig synspunkt ofte sondres mellom 
basiskommunikasjon og verdiforokende tjenester. Basiskommunikasjon 
korresponderer gjerne til en delmengde av det som her kalles "elektronisk 
post". Kategoriene som behandles nedenfor, korresponderer derfor stort sett 
til det som fra et telekommunikasjonsrettslig synspunkt kalles verdiforokende 
tjenester - et uttrykk som ennå ikke har fått en klar betydning i norsk rett.68

Denne gjennomgangen av de ulike tjenestekategoriene har forst og 
fremst som siktepunkt å skape en terminologi som kan brukes i den følgende

67. Denne klassifiseringen er utarbeidet i forbindelse med en OECD-rapport, 
jfr B ing/Forsberg/Nygaard 1983.

68. Det har det vel knapt heller ikke i utenlandsk rett. jfr  likevel a f i p s  
Washintgon Report 6/1980:1-2 og 12/1980:3-4. Sondringen mellom 
basistjenester og verdiforokende tjenester er gjort fortrinsvis med sikte på 
å trekke grenser for telemonopol mv. Dette har underordnet betydning i 
vår sammenheng, hvor omsetning av tjenesten telekommunikasjon i seg 
selv er avgiftspliktig, jfr mvl § 13, 2 .ledd nr 7.
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diskusjonen. Likevel antar vi at hvis det anses som korrekt å beskrive en 
tjenestes hovedsakelige innhold som svarende til en av de aktuelle 
kategoriene, så vil det også som hovedregel være korrekt å klassifisere den 
enten som en telekommunikasjonstjeneste eller som elektronisk 
databehandling.

7. / K ommun ikasjons re tale rte tjenester

7.1.1 Elektronisk post, meldingsformidling

"Elektronisk post" er på mange måter en uriktig betegnelse, ettersom "post" 
betegner transport av et fysisk dokument fra ett punkt til et annet. Likevel 
viser betegnelsen det funksjonelle innholdet i tjenesten.

Tjenesten består i kommunikasjon av en tekst eller en sekvens med 
tegn fra et punkt i et datamaskinnettverk til et annet punkt i det samme eller 
et tilknyttet nettverk. I sin enkleste form, representeres elektronisk post av 
meldinger sendt fra brukeren ved en terminal til operatoren for anelgget 
eller en bruker av en annen terminal knyttet til samme maskin.

Det er lett å utvide eksempelet til å omfatte situasjoner hvor 
datamaskinen er del av et nettverk hvor brukerne er geografisk spredd over 
et stort område. I slike situasjoner blir elektronisk post et alternativ til 
konvensjonell post, telegrafi eller teleks for brukere av nettverket. 
Funksjonelt er elektronisk post identisk med f eks telegrafi, som direkte er 
omtalt i mvl § 13. 2 .ledd nr 7.

Systemer for elektronisk post tilbyr ofte spesielle muligheter, som 
f eks sortering eller mellomlagring i situasjoner hvor adressaten ikke er 
logget inn på nettverket, osv. Bl a kan tjenestene omfatte masseutsendelser i 
henhold til forhåndsdefinerte adresselister, og tjenesten blir dermed 
funksjonelt identisk med den "masseforsendelse" som er omtalt i mvl § 13, 
2 .ledd nr 6.

Slike systemer kan også omfatte konvensjonelle elementer, f eks kan 
brukeren benytte telekommunikasjon til postkontorerer, hvor meldingen 
skrives ut og konvolutteres for senere ombæring.69

Som antydet, kan elektronisk post dekke et nokså bredt spektrum av 
ulike tjenestekategorier. Det bor fremheves at meldingen som kommuniserer

69. Et eksempel er det amerikanske E-COM, tilbudt av US Postal Service, jfr 
AFIPS Washington Report 10/1980. Men mye tyder vel på at denne typen 
tjenester bare vil være midlertidige, utbyggingen av telekommunikasjons- 
og datanettverk favoriserer fullt automatiserte tjenester.
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kan være svært kort (som i et lelegram), av lengde som et vanlig brev (som i 
en telex) eller svært lang (som ved filoverføring). Eksempler på "brev" som 
formidles ved elektronisk post og som representerer nokså lange tekster kan 
være dokumenter, rapporter rav som sendes fra ett tekstbehandlingsanlegg til 
et annet for distribusjon, behandling eller rett og slett som ledd i en 
arbeidsfordeling (f eks blir en rapport korrekturlest eller kommentert et 
annet sted).

Dette siste eksempelet viser hvordan elektronisk post fort vokser til en 
slags "super-telex” tjeneste. Offentlige datanett vil befordre denne utvikligen.

De rettslige spørsmålene, også avgiftsrettslige, er hovedsaklig avledet 
av det forhold at konvensjonelle tjenester som post og telekommunikasjon er 
regulert. Dette er stort sett et spørsmål om tilpasninger.

Elektronisk post er - som det noe misvisende navnet tross alt antyder - 
funksjonelt identisk med konvensjoell post sammen med enkelte 
telekommunikasjonstjenester som f eks telegrafi, telex og telefax. Som i 
forhold til disse andre tjenestene, skjer kommunikasjonen typisk punkt-til- 
punkt, selv om en individuell sender naturligvis kan adressere flere 
mottagere.

7.1.2 Elektronisk betalingsformidling

Elektronisk betalingsformidling brukes som en upresis fellesbetegnelse for 
en rekke forskjellige tjenester, særlig minibak-tjenester, salgsstedsterminaler 
og telebanktjenester. Det vil være naturlig også å regne med 
betalingsformdling ved hjelp av såkalte "smarte kort” , dvs kort som har 
inkorporert en mikroprosessor.

Elektronisk betalingsformidling består i overføring mellom konti 
autorisert av en datamaskingenerert melding og organisert av 
finansinstitusjoner. Meldingen kan genereres fra en salgsstedsterminal. og 
fore til en overføring fra kundens til selgeres konto i en bank eller en annen 
finansinstitusjon som terminalen er knyttet til.

Det er sterke likhetspunkter mellom elektronisk betalingsformidling og 
den mer trivielle elektroniske posten. I begge tilfeller blir en melding 
formidlet fra ett sted til et annet, og adressaten forholder seg til meldingens 
innhold.

Man kan utvide perspektivet noe. og komme utenfor det som i streng 
forstand er elektronisk betalingformidling.

Man kan inkludere tilfeller hvor en datamaskingenerert melding 
erstatter et konvensjonelt papirdokument, f eks et negotiabelt gjeldsbrev som 
f eks en obligasjon eller et konnossement. De rettsregler som da tradisjonelt 
er knyttet til papirdokumentet, må anvendes på den maskinlesbare
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meldingen, noe som skaper problemer i forbindelse med autentifikasjon. 
Dette impliserer at meldingen beholder funksjonene til papirdokumentet, og 
at rettsreglene ikke selv krever utveksling av et papirdokument. Men man 
har også situasjoner hvor bare enkelte funksjoner bæres av den 
maskinlesbare meldingen. Man har for tiden betydelig aktivitet for å utvikle 
internasjonale avtaler, rutiner for tolldeklarasjon mv med sikte på at 
datamaskinbaserte tjenester kan brukes i forbindelse med transaksjonene.

Man kan også inkludere tilfelle hvor rettsregler endres med sikte på å 
gi plass til et datamaskinbasert snarere enn et papirbasert system. Dette kan 
skje ved at rettsregler erstattes uten at materiell rett endres. . F eks kan 
lovregler om negotiabilitet erstattes av avtale som gir det datamaskinbaserte 
systemet samme funksjonalitet som det papirbaserte.

Et aktuelt eksempel i Norge er innforingen av Verdipapirsentralen, 
som har overfort omsetningen av aksjer og obligasjoner til et 
datamaskinbasert system, jfr Lov om verdipapirsentral av 14.6.1985 nr 62.

Kommunikasjonen skjer typisk fra punkt til punkt, fra en kunde til en 
finansinstitusjon eller vice versa, eller mellom to private rettssubjekter 
(gjerne med en finansinstiusjon som et mellomledd).

Elektronisk post og elektronisk betalingsformidling er. teknisk sett, 
nær beslektet. Elektronisk post kan avgiftsrettslig typisk klassifiseres som en 
form for telekommunikasjon. Selv om også elektronisk betalingsformidling 
også forutsetter en lignende telekommunikasjon, er det ikke naturlig å se på 
dette som tjenestens hovedsakelige innhold - det vil være riktigst å 
klassifisere den sammen med andre bank- og betalingstjenester.
Omsetningen av disse er i utgangspunktet avgiftsfri.

Åpenbart vil telekommunikasjon ofte inngå i betalingsformidlingen - 
og dessuten vil betalingsformidlingen ofte forutsette databehandligstjenester i 
snever forstand. Når en tilbyder av betalingsformidling kontraherer for slike 
tjenester av en tredjemann, vil denne tredjemann omsette en avgiftspliktig 
tjeneste som inngår i betalingsformidlerens omsetning av en avgiftsfri 
tjeneste. Selv om dette i prinsippet kan være klart nok. er det åpenbart at 
man i denne kategorien i praksis vil kunne finne vanskelige 
avgrensningsspørsmål. Nedenfor skal enkelte av disse streifes i kasuistikken.
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7.1.3 Informasjonssøkesystemer

Informasjonsøkestjenester brukes her som en samlebetegnelse på situasjoner 
hvor det tilbys en database for informasjonssøking. Databasen er etablert på 
forhånd og i prinsippet uavhengig av brukeren. Data identifiseres av 
brukeren ved forespørsel fra en terminal. Brukeren belastes for bruken av 
systemet etter noe varierende prinsipper. De data som overføres, blir ikke 
nødvendigvis viderebehandlet av brukeren, med unntak av den behandling 
som er nødvendig for sortering, utskrivning eller det som ellers måtte være 
hensiktsmessig for å gjøre data tilgjengelig for bruk lokalt.

Informasjonssøking deles tradisjonelt inn i interesse- og faktasøking.
Faktasoking er en situasjon hvor brukeren ønsker å identifisere et 

faktum, et dataelement som brukeren lett kan definere. Det kan være inntekt 
til en identifisert person, heftelser på en bestemt eiendom, skip tilgjengelig 
for befraktning i en bestemt havn osv. Siden informasjonsbehovet er vel 
avklaret, er relevansvurderingen enkel. For faktasøking tilbys databaser som 
gjerne har velstrukturerte dokumenter. Søkeargumentet identifiserer hvilket 
felt i dokumenter som skal avsøkes (f eks feltet "inntekt"), eventuelt koblet 
til kvalifisering av hvilke verdier som har interesse ("alle personer bosatt i 
Tønsberg med inntekt over 200 000 kr").

Interessesøking er en situasjon hvor brukeren har et problem og 
ønsker informasjon som kan belyse problemet. Brukeren er f eks en jurist 
som ønsker informasjon om dommer som kan belyse et bestemt rettslig 
problem. I et slikt tilfelle er ikke informasjonsbehovet like veldefinert, og 
strukturerte databaser kan være mindre hensiktsmessig. For å effektivisere 
interessesøking er det vanlig å bruke tekstsoking, hvor data ikke er 
strukturert og hvor dokumenter gjenfinnes ved å angi hvilke ord eller 
ordkombinasjoner som skal forekomme i dokumenter som ønskes 
identifisert. Disse systemene vil gjerne ha lange dokumenter, ofte gjengis 
originaldokumentet ord for ord. De to viktigste anvendelsesområdene har til 
nå vært rettslige informasjonssystemer og informasjonssystemer basert på 
avisstoff.70

En annen kategori av informasjonssøkesyetemer er teledata-sysiemer. 
Teledata-systemer organiseres gjerne av en organisasjon, i Norge er denne 
knyttet til Televerket. Databasene tilbys av private eller offentlige

70. I Norge har man eksempler på begge. Lovdata tilbyr rettslige 
informasjonstjenester, a t e k s t  tilbyr en base basert på stoff fra 
Aftenposten.



organisasjoner på kontrakt med Teledata. Dessuten vil teledata-systemer 
typisk databaser skapt av brukere for eget bruk eller for bruk innen en 
lukket gruppe, men de kan også tilby en begrenset meldingsformidling 
mellom abonnentene.

Data kommuniseres typisk etter forespørsel, noe som forutsetter en 
nokså lang dialog med systemet. Kommunikasjonen er fra punkt til flere 
punkter (multipunkt), meldinger genereres fra informasjonstjenesten på ett 
punkt og formidles til brukere der de måtte befinne seg.

I avgiftsrettslig forstand vil systemer for faktasoking minne om det som 
nedenfor kalles administrative informasjonssystemer. Forskjellen er at slike 
systemer ikke tilbyr behandling av data som overføres fra brukeren, med det 
beskjedne unntak som behandlingen av søkarargunienter mv representerer. 
Derfor er slike systemer kommunikasjonsorienterte. men det er ikke naturlig 
å se på kommunikasjon som det karakteristiske for tjenesten - det er 
informasjonsformidlingen som er det vesentlige. Denne
in form asjonsform idlingen  forutsetter et datamaskinbasert system , men del er 
tvilsom t om  uttrykket "elektronisk databehandling" i mvl § 13, 2 . ledd nr 6 
er sæ rlig treffende som  en karakteristikk av tjenesten.

Dette blir enda tydligere når man kommer til systemer for 
interessesøking. Funksjonelt tilbyr de tjenester som ellers typisk tilbys 
gjennom papirbaserte systemer for omsetning av tidsskrifter og bøker. I mvl 
§ 16 nr 6 og 7 er det gjort unntak fra avgiftsplikten for omsetning av visse 
trykte skrifter.

Funksjonelt vil system er for in teressesøking ofte nøye svare til de 
funksjoner som  tradisjonelle, papirbaserte publiseringssystem er har. Det 
følger uten videre av lovens tekst at f eks A ftenspostens ATEKST-tjeneste ikke 
nyter godt av unntaket for "aviser" i mvl § 16 nr 6  - bl a gjelder unntaket 
for aviser en vare. m ens atekst  representerer en tjeneste. Imidlertid er jo  
d isse  unntakene kulturpolitisk begrunnet, og  det vil i en revisjon av 
m erverdiavgiftsloven være naturlig å vurdere hvorvidt denne begrunnelsen  
slår til for sliketjenester.

Den funksjonelle sondringen mellom systemer for fakta- og 
interessesøking er selvsagt ikke egnet som grunnlag for en sondring i 
avgiftsrettslig forstand. Den er innført for å fremheve at det ut fra en 
tradisjonell beskrivning av ulike informasjonstjenester er vanlig å sondre 
mellom to typiske systemer, som begge brukes til å formidle informasjon.
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7.1.4 Konferansesystemer

"Konferansesystemer" brukes her for å beskrive systemer som kombinerer 
flere av de egenskapene som er beskrevet foran, særlig egenskaper ved 
"elektronisk post” og "informasjonssystemer". Betegnelsen brukes her på 
komplekse systemer med mange brukere som kommuniserer seg imellom og 
med de databaser som tilbys innenfor systemet.

Man kan operere med to hovedkategorier.
Den første kategorien kan kalles "teleforum"-systemer. Et slikt system 

etableres mellom medlemmer av en gruppe: abonnentene. I enkelte systemer 
må abonnentene mote visse krav for å kunne bli medlemmer, i andre 
tilfeller er det tilstrekkelig å abonnere på tjenesten. Medlemmer 
kommuniserer med hverandre ved hjelp av meldingsformidling ("elektronisk 
post"). M eldinger kan også lagres i felles arealer som skaper fora for 
diskusjon eller kommentar. Teleforum-systemer kan etablers for lukkede 
brukergrupper for å lette kommunikasjon mellom medlemmer av en gruppe 
som arbeider med en felles rapport, eller for å gjore det lett å kommentere 
utkast etterhver som de utvikles. Teleforum-systemer kan også ha en eller 
flere databaser som tilbyderen eller en av abonnentene vedlikeholder, og 
som andre medlemmer kan hente informasjon fra.

Det er svært vanlig at universiteter og andre forskningsmiljø tilbyr 
slike tjenester for fri meningsutveksling mellom abonnenter og brukere.
Man har også mange eksempler på at slike tjenester etableres i forbindelse 
med offentlige nett.

Kommunikasjonen er typisk fra flere punkter til flere punkter 
(multipunkt til multipunkt), fra flere databasetilbydere til flere brukere. 
Systemene kan kanskje best forstås som kommunikasjonsnettverk med 
tilleggsmuligheter for lagring og gjenfinning av data.

Avgiftsrettslig synes det naturlig å se slike systemer forst og fremst 
som systemer for meldingsformidling, og derfor likestille dem med systemer 
for "elektronisk post". Men, som skissert ovenfor, vil slike systemer også 
ofte ha elementer som svarer til informasjonssøking. Hvis man skulle velge 
å særbehandle informasjonssokesystemer med bestemt type stoff, vil dette 
kunne fore til behov for "unbundling", dvs å skille ut den andel av 
omsetningen som knytter seg til informasjonssøking. Et slikt behov for 
utskilling av informasjonstjenester ved særbehandling vil alltid realiseres, 
ettersom informasjonssøking ofte vil finne sted innenfor rammen av et 
bredere spektrum med tjenester. Her er konferansesystemene på en måte 
bare et idealtypisk eksempel på hvordan en slik blanding vil kunne oppstå.
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7.2 Anvendelsesorienterte systemer

7 .2 .1 Administrative informasjonssystemer

Et bredt spektrum av ulike datamaskinbaserte tjenester brukes for å 
koordinere aktivitetene i en organisasjon. Systemene bygger gjerne på 
databaser som representerer status for organisasjonens aktiviteter på et gitt 
tidspunkt. I sanntidssystemer er dette tidspunktet nåtid. Systemene vil også 
typisk aggeregere data for mer generelle planleggings- og styringsformål.

Slike systemer er kanskje mest typisk lokale systemer, for eksempel 
for innkjøp og lagerhold. I desentraliserte organisasjoner vil imidlertid slike 
systemer bli av avgjørende betydning - hovedeksempelet er kanskje et 
billettbestillingssystem for luftselskaper.

Det er ofte en nær sammenheng mellom slike systemer og 
informasjonssøking,
særlig når informasjonen er representert i strukturerte databaser. Denne 
likeheten er fremhevet foran. Del finnes imidlertid også en typisk forskjell. I 
administrative informasjonssystemer endres eller oppdateres databasene 
kontinuerlig av brukerne selv.

Naturligvis må man tillate gjenfinning av informasjon, f eks 
opplysninger om hvor mange plasser som er ledig på en bestemt flyvning. 
Men tjenestens hovedformål er å tillate brukeren å bestille en plass og 
koordinere brukerens aktivitet med andre brukere på andre geografiske 
lokasjoner. Tjenesten kan ikke alene beskrives som informasjonssøking, men 
som en måte for organisasonen å koordinere sin aktivitet gjennom et system 
ved hjelp av elektronisk databehandling.

For betalingsformidling kan også administrative informasjonssystemer 
være en forutsetning. Bare ved et system som koordinerer de ulike 
transaksjonene på ulike konti kan status på et bestemt tidspunkt bestemmes, 
og f eks overtrekk konstateres så kontoen lukkes for ytterligere 
transaksjoner. 1 konferansesystemer vil administrative informasjonssystemer 
kunne inngå som tilbud til grupper, f eks for å kooridnere jobbrotasjon eller 
studier. Spesielle administrative informasjonssystemer vil også tilbys av 
datamaskinsentraler som et alternativ til systemer drevet av organisasjonen 
selv. Et eksempel kan være et system som gir informasjon om 
transportkapasitet som brukes av skipsmeglere for å identifisere et 
hensiktsmessig skip for befraktning på vegne av klienter.

Kommunikasjonen er typisk fra flere punkter til ett punkt (multipunkt 
til punkt), fra flere brukere til et sentralt lokalisert system som koordinerer 
aktivitetene deres.
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Slike systemer vil ofte inngå i en eller annen aktivitet, og avgiftsrettslig 
vil det være denne aktiviteten som fremstår som karakteristisk - f eks 
reisebyråvirksomhet. betalingsformidling mv. Men hvis tjenesten tilbys av 
tredjemann, vil det være naturlig å se på den som en kombinasjon av 
telekommunikasjon og databehandling. Omsetning av en slik tjeneste vil da 
være avgiftspliktig etter mvl § 13, 2 .ledd nr 6 jfr nr 7.

7.2.2 Daiabehandlingstjenester

Tradisjonelt er de tjenester som tilbys av en datamaskinsentral behandling av 
kundens data ved hjelp av bestemte programmer som sentralen selv tilbyr og 
vedlikeholder. Sentralen kan tilby regnskapsprogrammer, 
faktureringssystemer, adresserigssystemer osv. Brukeren kan formidle sine 
data på ulike måter, men det vanligste vil være en direktkoblet forbindelse til 
terminaler eller lokale datamaskinsystemer.

For brukeren kan tilbudet fra en datamaskinsentral være ett av flere 
alternativ for å lose et problem. For standard tjenester som regnskap, 
lagerhold osv vil det være andre alternativ som f eks spesialiserte lokale 
anlegg som kan arbeide uten særlig tilsyn. Brukeren vil velge en sntral ut 
fra økonomiske betraktninger. Utviklingen på markedet har fort til at denne 
andelen av tjenester reduseres - salg av "datakraft" alene vil ikke lett 
konkurrere med mikromaskiner. Imidlertid vil sentralen for mer spesialiserte 
løsninger kunne tilby et driftsmiljø som brukeren mangler, og som brukeren 
av ulike årsaker viker tilbake for å etablere. Det bor sterkt fremheves at 
vedlikehold av maskin- og programvare kan være ressurskrevende, og også 
kreve en spesiell kompetanse som ennå gjor en slik løsning fordelaktig.

Brukeren kan også velge en sentral av andre årsaker. Sentralen tilbyr 
f eks programmer som brukeren ellers ikke ville få tilgang til, eller sentralen 
kan tilby en tjeneste som ellers ikke er lett tilgjengelig. Enkle eksempler kan 
være optisk lesing av dokumenter, produksjon av dokumenter i mikroform 
(mikrofilm eller mikrofiche). Slike vil byårer konkurrere med programmer 
og spesialutstyr snarere enn ved priser på "datakraft".

Man vil se at i avgiftsrettslig forstand vil det kunne bli aktuelt å sondre 
mellom "elektronisk databehandling" og produksjon av en vare, jfr 
eksempelet ovenfor om produksjon av mikroform. Denne sondringen 
kommer man tilbake til i kasuistikken nedenfor.

Ettersom brukere kommuniserer med sentralen gjennom 
telekommunikasjonslinjer. har den internasjonale utviklingen av 
datakommunikasjon betydelig virkning på denne sektoren. Et internasjonalt 
marked er under utvikling, og i dette markedet vil ikke snentralene bare 
konkurrere med pris. men også med spesielle program og tilknyttede
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tjenester. I dette markedet kan også behovet for internasjonal koordinering 
bli betydelig for å unngå konkurransevridnig, noe som ikke er minst 
relevant i et avgiftsrettslig perspektiv.

Kommunikasjon er typisk punkt til punkt, fra en bruker til sentralen.
Det er nok denne typen tjenester som forst og fremst har vært 

utgangspunktet for mvl § 13, 2 .ledd nr 6 - dette er den tradisjonelle 
"elektroniske databehandling" for tredjemenn. Da loven ble til, var bruk av 
sentraler for slag av ren "datakraft" vanlig. Men - som fremhevet flere 
ganger - har markedet over tid forandret seg. Datakraft vil i dag sjelden være 
tilstrekkelig begrunnelse for å benytte en sentral, man vil forst og fremst se 
på de tjenester sentralen kan tilby i form av spesielle programmer, spesielt 
utstyr - eller en av de andre tjenestene som er antydet i dette hovedavsnittet.

7.2.3 Datatjenester

Et eksempel på utviklingen er endringen av fokus fra programmer til data.
Mange sentraler tilbyr brukerne standard programmer. Men de vil fra 

tid til annen kombinere dette med tilgang til data som sentralen selv 
vedlikeholder. For eksempel kan sentralen vedlikeholde data fra 
markedsundersøkelser basert på stikkprøver. Enhver produsent kan bruke 
disse data for å produsere markedsanalyser for sine egne produkter. Selv om 
sentralen tilbyr databehandlingskapasitet og analyseprogrammer. er det 
likevel data som er det avgjørende elementet.

Denne typen tjeneste er beslektet med informasjonssøking, men er 
karkaterisert ved at data ikke bare gjenfinnes, men behandles i henhold til 
brukerens ønsker. Den er også beslektet med administrative 
informasjonssystemer, men er forskjellig ved at data vedlikeholdes av 
sentralen snarere enn av brukeren.

Datatjenester kan derfor ses som en forlengelse av 
databehandlingstjenester. men med en endring av vektlegging. De samme 
betraktninger om et internasjonalt marked i utvikling, er relevante.

Kommunikasjon er typisk punkt til punkt, fra bruker til sentral.
Avgiftsrettslig synes det ikke grunn til å sondre mellom datatjenester 

og databehandlingstjenester. Man må imidlertid være oppmerksom på at det 
oftere kan oppstå vanskligheter med å kvalifisere tjenesten i forhold til salg 
av en "vare": Eksempelet med analyse av markedsdata viser at denne både 
kan ses som en databehandlingstjeneste, og som salg av en markedsanalyse i 
form av en liste som gir resultatet.
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7.2.4 Programmering mv

Som en siste kategori kan man nevne programmering, dvs utvikling eller 
tilpasning av et datamaskinprogram på grunnlag av spesifikasjoner fra 
brukeren.

Dette er en viktig form for edb-relatert tjeneste. Det er imidlertid 
naturlig å avgrense mot denne tjenesten i denne dele av utredningen. I første 
del av utredningen er det gjort rede for gjeldende rett og mulige endringer i 
avgiftsplikten ved omsetning av datamaskinprogrammer, herunder 
programmer utviklet på en kundes spesifikasjoner (utviklingsavtaler). I 
denne diskusjonen er det redgjort for hvordan man kan foreslå at grensen 
mellom omsetning av avgiftspliktige progranimeringstjenester og ikke 
avgiftspliktige tjenester i forbindelse med planlegging og systemering kan 
trekkes. Det synes ikke naturlig å gjenta denne diskusjonen her, vi nøyer 
oss med en ren henvisning til diskusjonen ovenfor.

8. Reguleringen i Sverige

Siden merverdiavgift ble innført i Sverige i 1969, har omsetning av såkalte 
"ADB-tjånster" vært avgiftspliktige. Fra begynnelsen av omfattet skatteplikten 
"produktionskorningar” , dvs databehandling som består i at man på 
grunnlag av kundens materiale produserer ulike sammenstillinger, analyser 
mv. Det var altså den tjeneste som ovenfor er karakterisert som 
"databehandlingstjenester ".

Systemarbeid og programmering lå på dette tidspunkt utenfor systemet, 
og denne grensen tiltrakk seg etterhvert mye interesse. Imidlertid er denne 
grensen diskutert ovenfor, både for norsk og svensk rett, og denne delen av 
tjenesteaspektet vil ikke forfølges i det folgende.

Ved lovendring av 1.7.1986 fikk 10 § i lagen om mervårdeskatt denne 
ordlyden:

"Tjånst ar skattepliktig når tjånsten avser:

automatisk databehandling, systemering, programmering eller annen 
tjånst som avser automatisk databehandling.

Vidare galler att med vara likstålls rått att utnyttja system eller 
program for automatisk databehandling.”
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I vår sammenheng er det alternativet "automatisk databehandling ... eller 
annen tjanst som avser automatisk databehandling" som er interessant.

Utgangspunktet er her det tradisjonelle området for regelen , som  
uttrykkes som  avgiftsplikt "fôr framtagning av ADB-produkter".

Med dette uttrykket siktes det til. i henhold til retningslinjene.71

"M ed ADB-tjast forstås primart en tjast som  avser bearbetning av data i 
ett datorsystem  och som utmynnar i en ADB-produkt.

M ed ADB-produkt avser data som présenteras av en utenhet 
exem pelvis i form av skrivna handlingar, på bildskarm lasbara texter, 
diagram  m m , eller databarande m edia, t ex m agentband ock  
m agnetiserade skivor (hård- eller flcxskivor).

Med berarbetning bor aven forstås konvertering av data från ett 
databarande medium til maskinlasbar form."

Til tross for den noe omstendelige teksten, ser man at dette er en beskrivelse 
som nokså dekkende karakteriserer det som foran er kalt 
databehandlingstjenester. Dette er altså kjernen i den avgiftspliktige 
omsetningen. Her blir hovedproblemet etter vesentlighetsprinsippet å skille 
ut tilfeller hvor databehandlingen er å anse som underordnet. Fink/Kleerup 
(1986:21) hevder at en tommelfingerregel er at tjenesten skal karakteriseres 
som databehandling hvis det er snakk om bearbeidelse av store datamengder 
og hvorvidt data stilles til disposisjon av bestilleren - i dette siste momentet 
ser man kanskje et forsok på å skille databehandling fra det som foran er 
kalt "datatjenester".

Det gis flere eksempler på det i retningslinjene, f eks tekniske 
konsulettjenester hvor beregninger bygger på databehandling i 
motsetning til selve beregningen ved hjelp av elektronisk 
databehandling, og bokføring mv ved hjelp av edb, som anses å 
utgjore omsetning av en avgiftspliktig bokføringstjeneste, ikke 
omsetning av elektronisk databehandling, jfr rsv Im 1986:2 pkt 2 .1 .2 .

De svenske retningslinjene behandles særlig etterbehandling av utdata (f eks 
skilling av ark i lopende baner, glattskjæring, binding, konvoluttering. 
adressering mv) som anses som del av den elektroniske databehandling.
Dette synes naturlig, i motsatt fall ville det bli aktuelt etter norsk rett å 
vurdere avgiftsplikt i forhold til mvl § 13. 2 .ledd nr 6 - alternativene 
"kontorservice, masseforsendelse".

71. Jfr r s v  Im 1986:2 pkt 2.1.1.
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Problemene med den svenske reguleringen knytter seg først og fremst 
til ulike former for informasjonstjenester. Informasjon er i seg selv ingen 
vare - selv om den kan representeres som boker mv, og dermed bli båret av 
en fysisk gjenstand.

Både etter svensk og norsk rett er omsetningen av varer er 
skattepliktig, men for visse "informasjonsbærere" er det i norsk rett gjort 
unntak i mvl § 16 nr 6-7. For omsetning av informasjon som ikke er 
representert på fysiske informasjonsbærere, må man derfor finne hjemmelen 
i reglene om tjenester.

For norsk rett er det få av kategoriene i mvl § 13, 2 .ledd som det er 
naturlig å hevde at betegner omsetning av informasjon. Man kan kanskje 
regne med mvl § 13, 2 .ledd nr 8 om reklame og nr 12 om formgivning mv 
i forbindelse med bygg og anlegg. I tillegg kommer spørsmålene om 
omsetning av datamaskinprogrammer, som er behandlet i første del av 
utredningen.

Tjenester som går ut på å gjore informasjon tilgjengelig er i seg selv 
ikke skattepliktig. Fink/Kleerup (1986:22) hevder at etter svensk rett må (1) 
tjenesten enten betegnes som "ADB-produkt" eller (2) programmering, 
systemering, overdragelse av rett til program mv. Denne siste kategorien ser 
vi bort fra.

Naturligvis er det da en stor gruppe tjenester som faller utenfor - bl a 
de fleste former for rådgivning, undervisning mv.

Man får derfor etter svensk rett spørsmålet om en bestemt 
informasjonstjeneste betegner et "adb-produkt" eller ikke. Om dette sier 
retningslinjene:72

"Enbart ett tillhandahållande av datorbaserad inform ation ar inte att 
anse som  en skattepliktig ADB-tjanst.

Består informationen av ett tillhandahållande via terminal av 
skattepliktig vara eller tjånst blir det dock fråga om ett skattepliktig 
åtagande. I detta fall bor informationen i sig anses som skattepliktig 
vara eller tjånst."

Dette er i og for seg ikke synderlig opplysende. Fink/Kleerup (1986:23) 
hevder at det foreligger omsetning av en skattepliktig tjeneste når 
datamaskinen har "en central och dominerande funktion". Som eksempel - 
med referanse til r sv s  retningslinjer - nevnes et system for "upphandling, 
bokning eller bestållning av varor eller tjanster". Som man ser, svarer dette 
nokså nøye til den kategorien som ovenfor kalles "administrative

72. r s v  Im 1986:2 pkt 2 .3 .1
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informasjonssystemer", i motsetning til det som ovenfor er kalt 
"informasjonssøkeystemer".

Fink/Kleerup (1986:25-30) har en mer detaljert gjennomgang av ulike 
situasjoner hvor man beskriver relasjoner mellom ulike aktører - 
"informator, informationssaljare. informationshavarc. dat a bas vard, 
integrerad databasvård" og "anvåndare”. En slik diskusjon vil bli 
gjennomført nedenfor i forbindelse med kasuistikken for så vidt gjelder 
informasjonssøkesystemer.

Etter svensk rett vil altså et system som bare gjør informasjon 
tilgjengelig ved terminal i seg selv ikke kvalifiseres som elektronisk 
databehandling, man krever at databehandlingen setter sitt preg på tjenesten 
på annen måte enn at den benyttes sammen med telekommunikasjon for å 
formidle informasjon fra en leverandør til en bruker. På mange måter synes 
det som om man etter svensk rett har forsokt å trekke grensen mellom det 
som i klassifiseringen ovenfor er kalt "kommunikasjonsorienterte" og 
"anvendelsesorienterte" tjenester. Etter denne sondringen vil f eks omsetning 
av tjenester levert av a t e k s t  eller Lovdata være avgiftsfrie, mens tjenester 
knyttet til et administrativt informasjonssystem for billettbestilling, 
fakturering, regnskap mv vil være avgiftspliktige.

9. Kasuistikk: Typetilfeller

Før det gjøres forsøk på å oppsummere situasjonen de lege lata for norsk 
rett. eller gis mer de lege ferenda-Wgnendt anbefalninger, vil man i 
kasuistikken nedenfor diskutere visse typetilfeller foranlediget av praktiske 
eksempler eller teori. I disse typetilfellene vil det bli gjort forsok på å 
redgjore hvordan disse tilfellene blir å vurdere etter gjeldende rett.

9 .1 Grensen mellom omsetningen av elektronisk databehandling og varer

Elektronisk databehandling fører til produksjon av data. For formidling til 
bruker må disse data representeres på en eller annen måte. Hvis de 
formidles over telenettet og vises på brukens skjerm, vil det normalt ikke 
foreligge noe fysisk produkt som har karakter av vare. og grensedragningen 
mot omsetning av varer realiserer seg ikke. Men ofte vil data skrives ut på 
papir eller på et maskinlesbart medium, og dette medium vil gjøres 
tilgjengelig for bruker.

Her ser vi en antydning av den samme problemstillingen som foran i 
forbindelse med datamaskinprogrammer: Vil det forhold at data
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representeres på et fysisk medium være tilstrekkelig til å karakterisere 
omsetningen som salg av en vare snarere enn levering av tjeneste? I 
hovedsak ble dette foran løst ved å bygge på en opphavsrettslig vurdering, og 
ta stilling til hvorvidt brukeren fikk overdradd opphavsrettslige funksjoner, 
eller bare retten til et eksemplar.

I utgangspunktet kan man tenke seg det samme resonnement i forhold 
til utskrifter mv. Men de opphavsrettslige funksjoner vil ofte være helt 
uinteressante sett i forhold til det som presteres: En utlisting skal bare 
brukes til oppslag, bestilleren er ikke interessert i rett til 
eksemparfremstiUing mv. I disse tilfellene synes det derfor som om man 
ikke kommer utenom sporsmålet om hvorvidt det foreligger omsetning av en 
tjeneste eller en vare.

Og dette sporsmålet må besvares på samme måte som i diskusjonen 
ovenfor av datamaskinprogrammer: I utgangspunktet må det anses som 
tilfeldig om hvorvidt brukeren får tilgang til data ved f eks en utlisting, eller 
data overføres over telenettet til brukerens anlegg. Bare i situasjoner hvor 
dette ikke er tilfeldig, og det brukeren kjøper er den fysiske representasjonen 
i seg selv, vil det være naturlig å snakke om omsetning av varer. Et klart 
eksempel på dette siste er boker produsert ved hjelp av et datamaskinbasert 
system for setting - dette forhold er nokså irrelevant ved vurderingen av 
hvorvidt omsetningen av en bok skal anses som omsetning av en vare eller 
en tjeneste.

Men det vil selvsagt være mange tilfeller hvor det kan fremstå som 
tvilsomt hva brukeren egentlig anskaffer. Enkelte slike tvilstilfeller har vært 
oppe i praksis.

Grensedragningen skal her skje mellom omsetning av en avgiftspliktig 
vare og en avgiftspliktig tjeneste (elektronisk databehandling). I forhold til 
merverdiavgiftsplikten har derfor denne grensedragningen nærmest bare 
akademisk interesse. Men i forhold til investeringsavgift kan den ha 
betydning, ettersom man der har avvikende regler for anskaffelse av varer og 
tjenester.

Et eksempel er omsetning av prislister til medlemmer av en 
bransjeorganisasjon.73 Prislistene ble i det aktuelle tilfelle produsert ved 
hjelp av et datamaskinbasert system, og organisasjonens medlemmer kunne 
bestille det antall prislister de trengte for seg selv og sine kunder - f eks 200 
eksemplarer. Listen ble da produsert i ett originaleksemplar og 
mangfoldiggjort i et offsettrykkeri. Pris pr eksemplar lå mellom 5 og 12 kr. 
Dette ble ansen som levering av vare, ikke omsetning av elektronisk 
databehandling.

73. Jfr Bing 1976:103-104.
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Eksempelet kan sammenlignes med et annet hvor også en 
bransjeorganisasjon var inne i bildet. Organiasjonen utarbeidet 
markedsanalyser som ble utgitt annen hver måned i form av hefter for mer 
enn 100 forskjellige varetyper. Analysene ble gjennomført ved hjelp av et 
datamaskinbasert system. Pris pr hefte lå på 3 500 - 8 700 kr. I dette tilfellet 
ble databehandlingen ansett som det vesentligste, og ydelsen ble dermed 
ansett for å være en tjeneste.

De to eksemplene illustrerer problemene forbundet med å trekke en 
grense mellom ydelser av elektronisk databehandling som tjeneste, og salg av 
vare som er produsert ved hjelp av elektronisk databehandling.

Et annet eksempel angår omsetning av såkalte SDI-tjenester74 fra 
biblioteket ved Norges tekniske høgskole. Tjenesten ble tilbudt av 
samarbeidende tekniske bibliotek, som registerte bibliografiske opplysninger 
på et maskinlesbart medium. Abonnenter kunne definere en interesseprofil 
som et sett med stikkord, og ville da få tilsendt en liste med opplysninger om 
de publikasjonene som på denne måten ble identifisert. I tillegg (il 
individuelt utformete profiler, kunne man også abonnere på 
"standardprofiler".

Skattedirektøren antok i brev av 7.11.1974 at dette var å anse som 
omsetning av varer, ikke tjenester.75

Dette er en gammel avgjørelse, som man vel må være noe tvilende til 
hvorvidt representerer gjeldende rett i dag. I alle fall må man være 
oppmerksom på likehten med den type tjenester som i denne utredningen 
kalles "informasjonssøkesystemer". Hvorvidt kontakten med brukeren skjer 
via terminal, hvor brukeren selv stiller sine sokeargumenter mot basen, eller 
ved at man kommuniserer skriftlig, burde ikke være avgjørende. Dette 
tilfellet bor altså likebehandles med tjenester fra informasjonssokesystemer, 
og det er da nokså klart at del ikke bor ses på som omsetning av varer. 
Hvorvidt det skal anses som omsetning av en avgiftspliktig tjeneste, vil man 
vende tilbake til nedenfor.

74. Selectiv distribution of information, ofte på norsk kalt selektiv delgivning 
av informasjon.

75. Man antok dessuten at listene ikke kom inn under unntaket for 
tidsskrifter, jfr mvl § 16 nr 7. 2 .pkt, jfr mvl § 16, 2 .ledd litra a og b og 
forskrifter av 13.12.1969 § I litra b.
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9.2 Databehandlingsvirksomhet

Hovedområdet for mvl § 13, 2 .ledd nr 6 er de tradisjonelle 
databehandlingstjenester, dvs hvor man etter oppdrag behandler en kundes 
data ved hjelp av programmer som man enten selv tilbyr som del av 
tjenesten, eller - kanskje mindre typisk - kunden stiller til disposisjon.

Det finnes også her flere avgrensningsproblemer. Enkelte, som har 
vært oppe i praksis, skal nevnes.

Et spørsmål er forholdet ved konvertering av data til maskinlesbar 
form. Utgangspunktet er at data foreligger f eks i maskinskreven eller trykt 
form, og kunden ønsker å bringe det over på maskinlesbar form for videre 
utnyttelse i et eller annet datamaskinbasert system. Den tradisjonelle måten 
dette skjer på, er ved overføring ved hjelp av registering på hullkort, 
inntasting på nytt under et tekstbehandlings- eller registeringsprogram mv. I 
så fall synes det nokså klart at tjenesten blir fanget opp av alternativene 
"maskinskrivning", "hullkortservice" eller "elektronisk databehandling" i 
mvl § 13, 2 .ledd nr 6.

Det finnes imidlertid mulighet for såkalt optisk lesning, dvs at man 
bruker et datamaskinbasert system som leser hvert enkelt tegn og ved hjelp 
av programmer som tolker formen til tegnet, klassifiserer det som en 
bestemt bokstav, ett bestemt tall. et spesialtegn som punktum, komma mv. 
Dette kan virke som en omstendelig prosess, men har åpenbare fordeler 
fremfor nyregistrering i mange situasjoner.

Skattedirektoratet76 har antatf at "optisk lesning må betraktes som 
avgiftspliktig, elektronisk databehandling'' etter mvl § 13, 2 .ledd nr 6. Dette 
må være en riktig tolkning av loven - optisk lesning er funksjonelt identisk, 
og konkurrerer i markedet, med andre og mer tradisjonelle former for 
registering.77

Et vanskligere sporsmål er hvile tjenester knyttet til et 
datamaskinanlegg som skal anses som "elektronisk databehandling". Det er 
naturlig å fokusere på selve behandlingen av data ved hjelp av programmer, 
men åpenbart er det ofte tilknynede tjenester, f eks kommunikasjon, 
vedlikehold av programmer og maskinutrustning, vakttjenester osv.

76. Jfr brev av 30.9.1983.

77. Jfr også de ovenfor siterte retningslinjer for svensk rett. r s v  Im 1986:2 
pkt 2 .1 .1 , hvorav det foeregår "konveretering av data från ett databarande 
medium til maskinlasbar form" skal likestilles med databehandling.
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I ett tilfelle behandlet av Skattedirektoratet78 dreide det seg om et 
anlegg som ble anskaffet for en kundes (i dette tilfellet en banks) regning, 
og hvor også datamaskinprogrammene ble anskaffet av banken. Anlegget ble 
imidlertid plassert i lokalene til en datamaskinsentral. Banken brukte 
systemet som et administrativt informasjonssystem, data ble innfort ved 
terminaler plassert i banken og operert av bankens ansatte, og data ble tatt ut 
enten lokalt eller på hurtigskrivere plassert i sentralens lokaler. For arbeidet 
med utskriftene (skilling av ark i lopende bane, pakking mv) beregnet 
datamaskinsentralen merverdiavgift.

Imidlertid stilte også datamaskinsentralen til disposisjon kompetent 
driftspersonale, som utførte vedlikehold på anlegget, skiftet magnetbånd og 
utførte alle de andre oppgavene som ligger til en driftsorganisasjon. For 
dette ble banken belastet på timebasis.

Skattedirektoratet fant at dette innebar at datamaskinsentralen ikke 
bearbeidet data "på noen måte" for banken.

"Datasentralens virksomhet skal bestå i å sorge for at bankes 
dataanlegg til enhver tid er i operativ stand, samt å være bankens 
konsulent i forbindelse med anskaffelser og utnytting av dataanlegget."

På dette grunnlag fant man at omsetningen ikke var avgiftspliktig etter nivl 
§ 13. 2 .ledd nr 6, og heller ikke etter nr 9 om teknisk bistand for arbeid på 
vare. Derimot pekte man på at "reparasjon, vedlikehold og eventuelle andre 
inngrep på maskinvaren" ville være avgiftspliktig arbeid på vare etter mvl 
§ 13, 2 .ledd nr 1.

Forholdet til mvl § 13. 2 .ledd nr I og 9 synes uproblematisk i denne 
vurderingen. Men man må kunne stille spørsmålstegn ved kvalifikasjonen av 
tjenester knyttet til drift av et anlegg som noe annet enn "elektronisk 
databehandling". Man kan spørre hva forskjellen vil være mellom den 
tjenesten som i dette tilfellet ble ydet av sentralen, og den som ydes i en 
typisk situasjon med samarbeid med en datamaskinsentral. Såvidt vi kan se, 
er den helt identisk: Sentralen sorger for at maskinen er tilgjengelig som 
mulig, retter feil og tilpasser programmer, sorger for reservekopiering og 
skifting av magnetbånd mv. holder orden på arkiv osv. Det er ikke uvanlig 
at sentraler har maskiner som helt er dedisert én eller noen få kunders 
bruk.

Databehandling består jo nettopp i at et anlegg holdes i drift for 
behandling av de aktuelle data. Noen annen forståelse av "elektronisk 
databehandling" er det vanskelig å legge til grunn - det er jo anlegget, ikke 
driftspersonalet, som forestår behandlingen - driftspersonalet bare sørger for

78. Jfr brev av 29.10.1982.



TERESA (63) 81

at anlegget går uforstyrret. Og i alle direktkoblede losninger vil det være 
kunden som registerer data lokalt, overfører det ved telekommunikasjon til 
sentralen, og der initierer den behandling med aktuelle programmer som er 
ønskelig.

Det er vanskelig å se relevante forskjeller på denne situasjonen og en 
typisk driftssituasjon ved en sentral. Den eneste forskjellen er finansiering av 
maskin og programmer. Men dette kan ikke være avgjørende for 
avgiftsplikten for den tjeneste som omsettes - hvorvidt kunden dekker disse 
kostnadene direkte gjennom innkjop eller finansierer kostnadene gjennom 
det som betales for tjenestene, synes knapt å kunne være avgjørende.

Etter min mening må man derfor regne drift av edb-anlegg som 
"elektronisk databehandling" etter mvl § 13. 2 .ledd nr 6.

9.3 Adminisrutive informasjonssystem

Administrative informasjonssystem er et eksempel på databehandling hvor 
brukere er direktkoblet til et system, hvor en database vedlikeholdes som 
viser status for en bestemt aktivitet eller virksomhet, og hvor denne 
databasen vedlikeholdes ved transaksjoner initiert av brukerne. Foran er 
denne kategorien diskutert med eksempler hentet fra fakturering, lagerhold, 
billettbestilling mv.

Det synes naturlig å se på slike systemer som en nokså typisk form for 
databehandling, selv om behandlingen av data foregår i sann tid, og selv om 
også oppslag i databasen for å få opplysninger - uten å intitiere noen egentlig 
behandling - inngår som en deltjeneste: En kunde ber om å få opplysning 
om ledige plasser på et fly, og får vite at slike ikke finnes.

Det finnes flere eksempler som illustrerer denne typen tjenester.
Et eksempel knyttet seg nettopp til et informasjonssystem for 

reiselivet 79  ̂ t’e,,e hadde et selskap A anskaffet et anlegg med sikte
pa å utvikle et informasjonssystem. 1 dette systemet ble opplysninger om 
overnattingssteder, transportmuligheter, arrangementer med supplerende 
opplysninger om priser, plass osv lagt inn av de som solgte reiselivstjenester
- som f eks hoteller, flyselskaper, fergeselskaper. turistkontor mv. 
Informasjonen skulle først og fremst benyttes av reisebyråer og turoperatører 
i forbindelse med bestilling av transporttjenester, overnattingsplasser mv for 
kunder.

»
79. Jfr Skattedirektoratets brev av 24.6.1985
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Det spesielle med eksempelet er at data motatt fra en brukergruppe 
(reiselivstjenesteselgere) gjøres tilgjengelig for en annen brukergruppe 
(reiselivstjenesteformidlerne). Det bør presiseres at spørsmålet ikke angår 
hvorvidt reiselivstjenesteselgerne er avgiftsplitkig hvis opplysningene gjøres 
tilgjengelig for selskap A mot vederlag. Spørsmålet begrenser seg til hvorvidt 
selskap A er avgiftspliktig for omsetning av tjenester til 
reiselivstjenesteformidlerne.

Opplysningene er noe knappe for å bringe på det rene om hvorvidt 
dette er et eksempel på et administrativt informasjonssystem eller ikke, men 
vi forutsetter at dette er tilfelle: Reiselivtjenesteformidlerne kan altså i 
systemet gjennomføre bestillinger mv, noe som forer til at opplysningene om 
ledig kapasitet mv endres. Med denne forutsetningen er dette et eksempel på 
et administrativt informasjonssystem som etter min mening forholdsvis klart 
er et eksempel på elektronisk databehandling i den vanlig betydning av dette 
uttrykket.

Man har også eksempel på at det er reist spørsmål om hvilke rolle det 
spiller hvordan data formidles til brukerne. I tilslutning til eksempelet foran, 
ble det reist spørsmål om man kunne kvalifisere virksomheten hvis 
opplysningene ble gjort tilgjengelig til reiselivtjenesteformidlerne ved telefon, 
telex, telefax eller l ig n e n d e .D e t te  må åpenbart være av underordnet 
betydning. Det typiske med administrative informasjonssystemer vil være at 
brukerne er direktkoblet til systemet, men tjenesten forblir åpenbart den 
samme hvis brukerne velger en mer indirekte tilknytning. Selv foresporseler 
formidlet skriftlig ved brev. behandlet hos tjenesteyder og besvart med brev 
ville representere elektronisk databehandling. Man kan ha in mente at 
tradisjonelt foregikk kommunikasjon mellom datamaskinsentral og kunde ved 
utveksling av hullkort og utskrifter ved post eller budtjenester.

Man har også uttalelser om visse kjente standardsystemer. Ett av dem 
er det såkalte GAB-systemet.81 g a b  er interessant i vår sammenheng fordi det 
er et administrativt informasjonssystem med et klart innslag av 
informasjonssoketjenester. For det offentlige representerer g a b  et typsik 
administrativt informasjonssystem, hvor systemet koordinerer en rekke 
virksomheter knyttet til fast eiendom, bl a til bruk for fylkeskartverkene. Sett 
fra det offentliges side, må derfor g a b  representere elektronisk 
databehandling som et typisk administrativt informasjonssystem.

80. Jfr Skattedirektoratets brev av 15.4.1986.

81. G a b  står for "grunneiendommer, adresser og bygninger". Systemet drives 
av Kommunedatasentralen, og opplysningene brukes bl a av kommuner, 
ligningskontorer og Statistisk sentralbyrå. Jfr Skattedirektoratets brev av 
14.11.1984.
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Imidlertid vil g a b  også kunne tilby tjenester til private. Også private 
finansieringsinstitusjoner mv vil ha interesse av de opplysningene som 
systemet inneholder. Åpenbart vil disse private brukerene ikke se på systemet 
som et administrativt informasjonssystem, ettersom man bare slår opp i det 
for å se hvilke opplysninger som er registert for den enkelte eiendom. For 
disse brukerene er derfor systemet et informasjonssokesystem. M ener man 
at det er grunn til avgiftsrettsiig å sondre mellom administrative 
informasjonssystem og informasjonssokesystem, vil det derfor kunne være 
aktuelt også å forskjellsbehandle disse to sidene av systemets aktiviteter.

Et tredje eksempel knytter seg til den virksomheten som Ticketmaster 
Norge A/S driver.82 Selskapet bygger på et datamaskinbaseret system for 
salg av billetter for kino, teater, konseter osv. Dette er et nokså typisk 
eksempel på et administrativt informasjonssystem, selv om det kanskje har 
funnet et noe uvanlig anvendelsesområde. Det syn at omsetning av 
administrative informasjonstjenester er avgiftspliktige svarer til direktoratets 
vedtak i den aktuelle sak.

Diskusjonen i dette avsnittet bygger på den oppfatning at administrative 
informasjonssystemer - slik denne typen tjeneste er karakterisert i denne 
utredningen - er et hovedeksempel på elektronisk databehandling. Dette er 
ikke et syn som det er vanskelig å begrunne i en alminnelig forståelse av 
uttrykket "elektronisk databehandling", og i sammenheng med de andre 
typer av tjenester som er nevnt i mvl § 13. 2 .ledd nr 6. Det knytter seg 
visse avgrensningsproblemer til denne typen av tjenester, men den viktigste 
synes å være spormålet om hvordan man skal avgrense mot 
"inforniasjonssoketjenester". Hvis man kommer til at 
informasjonssoketjenester faller utenfor det avgiftspliktige området, vil man 
måtte trekke denne grensen. Hvordan man eventuelt skal trekke en slik 
grense, vil bli berørt nedenfor.

9.4 Informasjonssøking

Som nevnt ovenfor vil man i mange sammenhenger omsene tjenester som 
går ut på at informasjon blir stilt til disposisjon for en bruker. 
"Informasjon" betyr i denne sammenhengen kunnskap eller viten. Det er 
først og fremst knyttet til menneskers tanker og innsikt.

For å omsette informasjon, har man tradisjonell hatt to alternativer.83

82. Jfr Skattedirektoratets brev av 24.10.1977.

83. Denne innledningen bygger i stor utstrekning på tanker som mer utførlig 
er presentert i Bing 1986.
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Det ene alternativet har vært å knytte til seg en person med den 
nødvendige kunnskap gjennom ansettelsesavtale eller et oppdrag. F eks 
ansettes lærere for å formidle kunnskap til elever, en advokat engasjeres for 
å vurdere et kontraktsforhold, eller en ingeniør ansettes for å foreta 
beregninger i et enteprenorfirma. En stor andel av ansettelses- og 
oppdragsavtaler er nettopp begrunnet med personens kunnskap - snarere enn 
personens fysiske arbeidskraft eller utseende - som hovedbegrunnelse. En 
omsetning av slike tjenester vil ikke være avgiftspliktig.

Det andre alternativet er å anskaffe en representasjon av 
informasjonen. Kunnskap blir representert på forskjellige måter, kanskje 
mest typisk i boker og i annet trykt skrift. Dette er fysiske gjenstander.84 
Det er ikke kontroversielt at dette representer varer, og omsetning av varer 
er i utgangspunktet avgiftspliktig. Som streifet ovenfor, har man imidlertid 
av mer kulturpolitiske grunner fått et unntak for omsetning av visse 
kategorier av trykte skrifter i mvl § 16 nr 6 og 7:

"6. Aviser som utkommer regelmessig med minst ett nummer 
ukentlig.

7. Bøker i siste omsetningsledd. Det samme gjelder tidskrifter som 
hovedsaklig omsettes til faste abonnenter eller hovedsaklig deles 
ut til foreningsmedlemmer og tidsskrifter med overveiende 
politisk, litterært eller religiøst innhold."

Informasjonsteknologien har faktisk gjort det mulig å erverve kunnskap på 
en tredje, prinsipielt forskjellig måte. Man kan knytte seg til et 
datamaskinanlegg hvor opplysninger - i form av tekst, tall eller koder - 
ligger lagret i maskinlesbar form. og gjennom et sokeargument velge ut en 
informasjonsbærende enhet (et dokument eller en post) som man ønsker 
overfort til sitt lokale anlegg. Informasjonen representeres på brukerens 
skjerm som tekst, tall eller koder - brukeren kan lese den som om brukeren 
hadde skaffet seg tilgang til et trykt skrift. Brukeren kan dessuten velge å 
overføre data til sitt lokale anlegg (nedlasting) for utskrift eller lagring lokalt 
i maskinlesbar form.

Åpenbart representerer ikke dette noen omsetning av varer. Man har 
riktignok tilfeller hvor man bruker datamaskinbaserte systemer for å 
produsere trykte skrift, og det kan her oppstå visse grenscdragningssporsmål

84. I første del av denne rapporten er forholdet mellom boker og
datamaskinprogrammer diskutert i en viss detalj, og man kan henvise til 
denne diskusjonen for klargjøring av forholdet mellom rettigheter til det 
åndsverk som eventuelt boken representerer, og boken som eksemplar og 
fysisk gjenstand eller vare.
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- disse er berørt ovenfor i forbindelse med grensedragning mellom varer og 
tjenester. Men i typetilfellet vil det være helt klart at det ikke skjer omsetning 
av varer.

Det er like klart at det ikke skjer noe ansettelsesforhold eller at man 
gjennom oppdrag knytter til seg en bestemt person.

Hvis man derfor skal konstatere avgiftsplikt, må det skje utfra en 
kvalifisering av tjenesten soni "elektronisk databehandling".

Denne kvalifikasjonen er imidlertid på langt nær opplagt. Med 
utgangspunkt i den funksjonelle tilnærming som vi antar er riktig etter 
gjeldende rett. kan man sammenligne dette tilfellet med at bruker ringer til 
en eksepsjonelt kunnskapsrik person, et "levende leksikon". For 
diskusjonens skyld, antar man at dette er en jurist.

Brukeren stiller juristen spørsmål av typen "Finnes det noen dommer 
oni merverdiavgift ved omsetning av datamaskinprogrammer?", "Hvordan 
lyder straffelovens § 145 etter den siste endringen" osv. Det "levende 
leksikon" svarer tålmodig, og etterkommer også oppfordring om å oversende 
en kopi av dommen, skrive ned svaret e lign. Mange universitets- og 
forvaltingsjurister vil kjenne seg igjen i denne rollen, men i motsetning til 
dem antar vi at vårt "levende leksikon" tar seg betalt for sine tjenester. Dette 
vil ikke representere en avgiftspliktig omsetning - vi er over i den 
tradisjonelle kateogri som representeres av oppdragsavtaler. Hvorvidt det 
"levende leksikon" selv bruker et tekstebehandlingsanlegg eller har etablert 
et datamaskinbasert system for å støtte sin "leksikonfunskjon", vil ikke 
frarøve tjenesten dens preg av å være avgiftsfri informasjonsydelse snarere 
enn f eks avgiftspliktig omsetning av datamaskinrelaterte tjenester.

Imidlertid vil et datamaskinbasert informasjonssystem fungere noe 
anderledes. Det forutsetter en tilknytning til et anlegg som vedlikeholder 
databasen eller dokumentsamlingen. Vi erstatter vår levende juridiske 
leksikon med Lovdata, og får en funksjonelt nokså lik tjeneste. Men for 
bruk av denne tjenesten, forutsettes det en viss databehandling.

De data som behandles, er for det første brukerens kommandoer og 
sokeargumenter til systemet. . F eks kan brukeren forst gi kommandoen u r a  
for å velge dokumentsamlingen med høyesterettsavgjørelser. Denne tolkes av 
systemet, slik at den vet hvilken av flere (fysiske eller logiske) 
dokumentsamlinger det følgende søkeargunient rettes mot. Deretter skriver 
brukeren f eks

(merverdiavgift*, moms f OG (datamaskiiiprogram*. dataprogram*,
program*) OG (edb ELLER data*f})

Dette forer til at systemet sammenligner verdiene av ordene i argumentet 
med de ord som faktisk forekommer i dokumentene. Alle dokumenter som 
inneholder både ett av ordene som begynner med "merverdiavgift" eller
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inneholder ordet "moms", og som samtidig enten inneholder et ord som 
begynner med "datamaskinprogram" eller "dataprogram" eller inneholder et 
ord som begynner med "program" samtidig som dokumentet også 
inneholder ordet "edb" eller et ord som begynner med "data", anses som 
funnet. Disse kan så brukeren lese på skjerm eller overfore til sitt lokale 
anlegg.

Det er utvilsomt at dette representerer en viss databehandling i teknisk 
forstand. Men det er svært fjernt fra den tjeneste som i denne rapport er 
omtalt som "databehandlingstjenester". og som man antar at har ligget til 
grunn for formuleringen av mvl § 13, 2 .ledd nr 6. Her skjer det ikke noen 
"behandling" av de data brukeren overforer til sentralen i den forstand at 
programmer gjennomfører beregninger på grunnlag av slike data, og stiller 
dem til disposisjon i form av rapporter ol. Data brukes bare til å definere 
hvilke deler av en forhåndsregistert dokumentsamling eller database man 
ønsker å få overført - brukerens aktivitet har preg av en bestilling, ikke en 
behandling av overførte data.

Personlig antar jeg at lovteksten - og den administrative praksis jeg 
har hatt anledning til å kikke gjennom85 - ikke entydig løser dette 
spørsmålet. Man kan legge avgjørende vekt på den elektroniske 
databehandling som tross alt forutsettes i systemet. Eller man kan velge å 
bygge på det synspunkt at dette er en underordet del av den tjeneste som 
ydes. og at man derfor ikke har å gjøre med avgiftspliktig omsetning av 
databehandlingstjenester, men en avgiftsfri "informasjonstjeneste".

Dette har vært det spørsmål som kanskje i Sverige har vært skutt i 
forgrunnen i forbindelse med avgrensningsspørsmål. Fink/Kleerup 
(1986:22) karakteriserer situasjonen slik:

"Skattplikten når det galler terminaltrafik galler antingenden som 
tillhandahållar information eller den som utfor databearbetningarnar. I 
det forra fallet - informationsforsaljning - kan man utgå från att 
tilhandahållandde av information år momsfritt. Att sålja information år

85. Det synes bare som om uttalelser om to forhold er relevant, begge nevnt i 
Skattedirektoratets brev av 26.7.1986. Det ene forholdet gjaldt et 
informasjonssystem om aksjemarkedet med borskommentarer, 
valutakurser, pengemarkedsrenter, gull- og sølvnoteringer og 
næringslivsnyheter. Disse opplysningene skulle gjøres sokbare fra 
brukerens terminaler. Det andre tilfellet gjaldt avgiftsplikt for A/S 
Teledata, som tilbød tilgang til det britiske Prestel-systemet for norske 
brukere. I begge tilfeller avsto Skattedirektoratet fra å avgi uttalelse, og 
utba seg nærmre opplysninger. Jeg har ikke kunnskap til om det senere 
ble avgitt uttalelser i sakene.



TERESA (63) H7

ju inte någon tjanst som år uppråknad som skattepliktig i ML. I vissa 
speciella fall år dock t i i I h a n da hå 11 a 1 1 de t skattepliktigt och det år når 
informationen till sin natur år en skattepliktig vara eller tjånst enligt 
MLs allmånna bestårnmeiser."

Som nevnt ovenfor, konkluderes det med at dette er enten når det er 
tjenester i forb indelse med overforing av rett til datam askinprograni (det 
problem  som  er diskutert i første del av denne u tredningen), e ller  det 
frem stilles et "ADB-produkt". Som nevnt er dette etter rsvs retn ingslinjer  
tilfelle når "ADB-tekniken anvånds for upphandling, bokning e ller  bestålln ing  
av varor e ller  tjånster".

Det er min personlige mening at den svenske reguleringen er blitt 
unødvendig uklar fordi man ikke bygger på en sondring mellom 
"administrative informasjonssystemer" og "informasjonssokesystemer", slik 
skissert inneldningsvis i denne utredningen. Administrative 
informasjonssystmer tilbyr tjenester som nenopp forutsetter en 
databehandling av de data som brukeren inngir til systemet, f eks bestilling 
av en plass i et fly, som fører til at databasen oppdateres og viser at flyet har 
én mindre ledig plass. Dette er vesensforskjellig fra den databehandling som 
brukerens interaksjon i et informasjonssøkesystem foranlediger, hvor f eks 
ingen endring i databasen finner sted.

Riktignok vil man også ved en sondring mellom administrative 
informasjonssystemer og informasjonssokesystemer få 
avgrensningsproblemer, som f eks illustreres av GAB-eksempelet gjengitt 
ovenfor. Men likevel synes det som om disse to hovedkategoriene av 
tjenester nokså godt og dirkete karakteriserer hvor man også etter svensk rett 
mener at grensen skal gå mellom avgiftspliktige og avgiftsfrie 
"terminaltrafik".

Det forhold at man etter svensk rett har valgt å anse tjenester basert på 
informasjonssokesystemer som avgiftsfrie, er etter mitt skjønn også et 
tungtveiende argument for å gjøre dette etter norsk rett. ikke minst fordi 
man her opererer på et nordisk og internasjonalt marked.

Åpenbart kan det i forbindelse med tilbud av informasjonstjenester i 
enkelte ledd oppstå avgiftsplikt. I eksempelet til nå har man operert med 
forholdet mellom tilbyder og bruker. Men i praksis kan forholdet bli noe 
mer komplisert.86 Man kan forsøksvis identifisere flere typiske aktorer i et 
system som tilbyr informasjonssøkestjenester:

86. Fink/Kleerup har en kasuistikk med fem typetilfeller. I denne utredningen 
er dette noe forenklet, men egenskapene synes å være i behold.
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Med "informasjonsleverandør" sikter man til den som disponerer den 
kunnskap som skal tilbys brukeren. I en tjeneste basert på avisstoff. vil dette 
være journalister. I andre tilfeller kan dette være enkeltpersoner man ber om 
opplysninger fra, og naturligvis kan også opplysninger organiseres innhentet 
om faktiske forhold av en av de andre aktorene i bildet.

Den tjeneste informasjonsleveandøren yder, vil være avgiftsfri. Det 
kan nok tenkes at informasjonsorganisatoren i denne forbindelse kjøper 
aviser eller andre tykksaker som representerer informasjonsleverandørens 
kunnskap, og dette er selvsagt omsetning av varer. Men vederlaget vil 
vanligvis være knyttet til at informasjonsleverandøren enten har opphavsrett 
til en tekst, eller gjør en aktiv innsats for å fremskaffe de aktuelle 
opplysninger.

Skattedirektøren har i en uttalelse forutsetningsvis antatt at dette er 
avgiftsfri omsetning.87 Uttalelsen knyttet seg til et saksforhold som er 
referert tidligre, nemlig etablering av et administrativ informasjonssystem for 
næringslivet. Her forutsetter Skattedirektoratet at det ikke dreier seg om 
omsetning av informasjon, men om elektronisk databehandling. Hvorvidt 
kvalifikasjonen er korrekt i dette tilfellet, er det unodvendig å ta stilling til - 
hovedponenget er det prinsipielle: Tilkjennegivelsen at omsetning av 
informasjon i seg selv ikke er avgiftspliktig.

Informasjonsorganisatoren vil være den som organiserer 
informasjonen i form av en database. Dette forutsetter databehandling for 
etablering og vedlikehold av databasen. Ofte kan informasjonsorganisatoren 
søke hjelp hos en databaseoperator. f eks en datamaskinsentral. som stiller 
datamaskin og driftspersonale til disposisjon. Sett fra brukerens synsvikel er 
det naturlig å identifisere disse to aktørene, men i prinsippet kan det ligge 
ulike avtaleforhold til grunn.

Hvis det er databaseoperatøren som kontraherer med 
informasjonsorganisatoren om innsamling og organisering av informasjon, 
vil dette vanligvis være en tjeneste på linje med den som ydes av en 
informasjonsleverandør. Informasjonsorganisatoren får da rollen som en 
tradisjonell redaktør, som foretar utvelgelse, kvalitetskontroll mv. I dette

bruker

87. Jfr brev av 5.6.1985.
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arbeidet kan vedkommende benytte databaseoperatorens anlegg, men 
tjenesten som ydes vil likevel typisk være avgiftsfri.

Hvis det er informasjonsorganisatoren som kontraherer med 
databaseoperatoren, blir dette forholdet likt forholdet for en vanlig 
databehandlingstjeneste fra en datamaskinsentral. Databaseoperatoren 
gjennomfører en normal databehandlingsoppgave for vedlikehold og drift av 
systemet. Her er det den elektroniske databehandling som er hovedelementet 
i den tjeneste som ydes. og omsetningen blir avgiftspliktig.

Disse to aktørene er ofte smeltet sammen - i Norge har man eksempel 
på at Lovdata gikk fra en løsning som forutsatte kontrahering med en 
datamaskinsentral til å lose denne oppgaven selv. I dette siste tilfellet vil da 
informasjonsorganisastoren bruke elektronisk databehandling i egen, 
avgiftsfrie virksomhet (og de vanlige reglene om uttak av slike tjenester i mvl 
§ 14. l.ledd, 2 .pkt jfr § 13, 2 .ledd nr 6 kommer til anvendelse).

Denne diskusjonen er kanskje det springende punkt i denne 
utredningen, ettersom den antyder grensen i gjeldende rett mellom 
omsetning av avgiftspliktige og avgiftsfrie edb-relaterte tjenester. Det bor 
understrekes at lovens ordlyd og praksis ikke gir synderlig veiledning på 
dette punkt. Jeg har derfor vært henvist til å bygge på en anlyse av 
typetilfeller, men finner en viss støtte i den gjeldende regulering i svensk 
rett.

9.5 Meldingsformidlig

Hittil har diskusjonen vært konsentrert om det som innledningsvis ble kalt 
anvendelsesorienterte tjenester. Avslutningsvis i dette hovedavsnittet skal kort 
kommunikasjonsorienterte tjenester omtales.

Her vil man være på et område som tradisjonelt har ligget innenfor de 
to store monopolene for kringkasting og telekommunikasjon. Av denne 
grunn har man ikke mye praksis å støtte seg til, og det er vel heller ikke 
oppstått noen særlige problemer på dette området. Datamaskinbaserte 
systemer er svært velegnede for meldingsformidling - eksemplene nevnt 
ovenfor på elektronisk post og konferansesystemer illustrerer dette. Men det 
har vært hevdet med betydelig styrke at Televerket har monopol på såkalte 
"svitsjede tjenester", dvs at en vilkårlig abonnent kan sende en melding til 
en annen vilkårlig abonnent. Dette er imidlertid noe omstridt, og man kan i 
alle fall tenke seg meldingsformidling innen sluttede brukergrupper som ikke 
aktualiserer forholdet til Televerkets monopol.
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Når det gjelder kringkasting, har dette ikke vært basert på edb, og 
faller allerede av den grunn utenfor vår diskusjon.Kx Man kan imidlertid 
tenke seg slike tjenester som baseres på datamaskinanlegg som sender 
kontinuerlig. Aktuelle eksempler er vanskelige å finne, og det synes derfor 
ikke naturlig å utdype diskusjonen.89 For ordens skyld kan man peke på at 
nivl § 13, 2 .ledd nr 7 ikke eksplisitt nevner kringkasting, og tolkningen vil 
bero på om man ser på dette som "telekommunikasjon" eller ikke. 
Eksempelene trekker i retning av at del ikke skal kvalifiseres som 
telekommunikasjon, selv om kringkasting vanligvis benytter 
telekommunikasjon - både ved radiobølger og ved kabel. Bruk av dekodere 
gjør det fullt mulig å etablere kommersielle tjenester som tilbyr kringkasting 
mot betaling.

Noe av problemet knytter seg til den litt uklare terminologien i forhold 
til telekommunikasjonsrett. "Telekommunikasjon" er en teknisk 
betegnelse for signaldistribusjon ved radio og kabel. Dette er nevnt 
som første alternativ i mvl § 13. 2 .ledd nr 7. Ved hjelp av denne 
tekniske løsning kan ulike tjenester tilbys - telefoni, teleks, telefaks, 
telegrafi, kringkasting osv. Dette er altså ulike tjenester som alle 
sammen forutsetter telekommunikasjon. Forholdet mellom 
telekommunikasjon og de ulike tjenestene er nøyaktig det samme som 
mellom elektronisk databehandling og de ulike tjenestene denne 
teknologien kan bære. Mvl § 13, 2 .ledd nr 7 blir noe uklar fordi den 
blander disse to begrepene - og i prinsippet kunne man tenke seg en 
tilsvarende avklaring her som denne utredningen forsøker å legge 
grunnlaget for i forhold til "elektronisk databehandling". Åpenbart vil 
dette falle utenfor rammene for fremstillingen.

Hvis man innenfor datamaskinbaserte nettverk tilbyr meldingsformidling, vil 
dette i utganspunktet være funksjonelt identisk med telegrafi eller teleks. 
Omsetning av slike tjenester vil derfor være avgiftspliktig. Imidlertid kan 
meldingsformidlingen bare inngå som en del av en annen tjeneste, som 
fremstår som karakteristisk for tjenesten - foran er elektronisk 
betalingsformidling nevnt som et eksempel, men man vil også ha en viss

88. Kringkastingslovens definisjon av "kringkasting" er såvidt vid at den tatt 
bokstavelig fanger opp informasjonssokesYStemer mv. jfr om dette Bing 
1985:9-16.

89. Et eksempel kan man finne omtalt i Computer Law and Tax Report 
8/1975:4, som omhandler oppdatering av kredittopplysning hos detaljister 
ved hjelp av et system som kringkastet informasjon.



TERESA (63) 91

meldingsformidling innen administrative informasjonssystemer og også innen 
tekstsokesystemer.

Man må derfor kunne anta at det også her vil kunne oppstå visse 
avgrensningsproblemer, selv om hovedregelen synes klar. Hvis man får en 
utvikling i retning av markedsorienterte tilbud om meldingsformidling ved 
hjelp av datamaskinbaserte systemer, må man derfor være forberedt på at det 
kan være nødvending med en nærmere diskusjon av 
grensedragsningssporsmålene.

10. Sammenfatning og noen anbefalninger

Etter denne gjennomgangen kan man forsøke å oppsummere avgiftsplikt for 
edb-relaterte tjenester etter gjeldende rett.

Ved omsetning av databehandlingstjenester og tjenester basert på 
administrative informasjonssystemer foreligger det avgiftsplikt. I den 
utstrekjiing slike systemer også tilbyr meldingsformidling, vil omsetning av 
denne type tjeneste også være avgiftspliktig. Spesielle tilfeller som omsetning 
av tjenestene fra konferansesystemer og datatjenester anses også for å være 
avgiftspliktige: Konferansesystemene synes i det vesentlige å fremstå som 
systemer for meldingsformidling, selv om man kan forutse at det kan oppstå 
visse avgrensningsspørsmål i forhold til informasjonssokesystemer som 
kanskje vil foranledige at man må fordele slike tjenester.90 Datatjenester 
anses som et spesialtilfelle av databehandlingstjenester - selv oni det er data 
snarere enn programmer eller utstyr som fremstår som det sentrale i slike 
tjenester, kan det være liten tvil om at tjeneste bor karakteriseres som 
"elektronisk databehandling".

Man står derfor tilbake med informasjonssøketjenester. dvs tjenester 
som tilbyr brukerne informasjon fra registre, databaser eller 
dokumentsamlinger etablert av en tilbyder, og gjort tilgjengelig ved et 
datamaskinbasert system gjennom telenettet. Foran er det argumentert for at 
disse tjenestene etter gjeldende rett ikke kan karakteriseres som "elektronisk 
databehandling", men representerer avgiftsfri omsetning av 
informasjonstjenester.

Ved en revisjon av merverdiavgiftsloven ville det synes hensiktsmessig 
al man i et eget nummer av nivl § 13 regulerte avgiftsplikten for elektronisk

90. Del er vel ingen foranledning til i større detalj å diskutere denne typen 
tjenester i et avgiftsrettslig perspektiv - del vil lett bli spekulativt, og måtte 
bygge på erfariger med slike tjenester fra utlandet eller fra norske 
forskningsmiljøer.
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databehandling. Disse tjenestene er såvidt mangfoldige at de passer dårlig 
inn i den sammenheng man nå finner dem.

Man kunne da nevne, foruten den tradisjonelle kategorien "elektronisk 
databehandling" som avgiftspliktige tjenester administrative 
informasjonssystem og meldingsformidling. Det vil her ikke gjores noe 
forsok på å utforme ordlyden i et slikt mulig nytt nummer. Alt etter det 
rettspolitiske syn man legger til grunn, kunne man da også nevne 
datamaskinbaserte informasjonssystemer mer generelt.

Men det ville være viktig i forarbeidende å diskutere hvordan man 
trakk grensene mellom det avgiftsfri og det avgiftspliktige området. Det vil 
her være viktig å få frem begrunnelsene eller hensynene bak reglene, 
ettersom man på dette området må forvente også i fremtiden en sterk 
utvikling, hvor nye tjenestekategorier vil dukke opp. og hvor nye 
anvendelsesområder vil finne datamaskinbaserte løsninger. Man kan ikke 
vente å løse alle de mulige fremtidige avgrensningsproblemer, men man kan
- som forhåpentligvis utredningen har antydet - komme vesentlig lenger i å 
konkretisere hvilke tjenestr som er avgiftspliktige, og de bærende hensyn bak 
avgrensningen.
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MERVERDIAVGIFT OG EDB

Det har lenge knyttet seg usikkerhet til hvorvidt, og i hvilken utstrek
ning det skal betales merverdiavgift ved omsetning av datamaskinpro
grammer. Myndighetenes holdning til dette har skiftet, selv om lovbe
stemmelsene har vært uendret siden begynnelsen av 1970-årene. I 
første del av denne rapporten diskuteres og analyseres problemstillin
gen blant annet med referanse til hvordan lignende spørsmål er løst i 
andre land. det argumenteres for hva som i dag er gjeldende rett og 
hvordan man i fremtiden kan regulere området.

Selv om det har vært mindre diskutert, har det også vært knyttet 
stor usikkerhet til avgiftsplikt ved omsetning av edb-relaterte tjenes
ter. I rapportens annen del beskrives ulike kategorier slike tjenester, 
og avgiftsplikten etter gjeldende rett diskuteres samtidig som det fore
slås hvordan dette kan reguleres i fremtiden.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvalget til å vurdere forbed
ringer i merverdiavgiftsloven, og har vært brukt av Utvalget i forbin
delse med utredningen Generell m e rve rd iavg ift på om setn ing  av tjenes
te r. NOU 1990:11.
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