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                                                                                                   OSL07.doc   (àjour v18) 

 

OPPGAVESETT 7 (R. H-77)  LØSNINGSFORSLAG 
 

 

Del 1  -  BJØRN BAKKE & CO.  

 

a) Hvor stort privatuttak har eierne hatt i året – i tillegg til arbeidsvederlaget? 

 

Overskudd til fordeling iflg resultatkontoen er   860 000 

Egenkapitalen er imidlertid bare økt med 2 830 000 – 2 470 000 =  360 000 

Altså har eierne tatt ut i alt (i tillegg til arbeidsvederlaget)   500 000 

Celius har tatt ut mer enn Bakke: 

Hver av deltakerne er tilordnet overskudd med 860 000 : 2 = 430 000 

Bakke har tatt ut :  430 000 – (1 400 000 – 1 185 000)  =   215 000 

Celius har tatt ut :   430 000 – (1 430 000 – 1 285 000)  =  285 000 

   

I den grad dette uttaket er større enn skatt av deltakers andel av overskuddet i selskapet pluss 

skjermingsfradrag, utløser det beskatning, akkurat som aksjeutbytte fra et AS. (sktl § 10-42(3)) 

 

b)   Skatteklasse, alminnelig inntekt, personinntekt og nettoformue for Bjørn Bakke i X6 

 

Bakke er i skatteklasse 1 (enslig) jf. sktl §15-4(1). 

Alle tallene i balansen pr. 31.12.X5 angir skattemessige verdier for eiendeler og gjeld.                                                                  

Industribedriftens kontorbygg ligger vegg i vegg med produksjonshallen på industritomten. Bygget kan 

da som angitt i oppgaven tilordnes saldogruppe h, bygg og anlegg, ikke gruppe i - forretnings-

eiendommer. (Kontorer, butikker, boligareal m.v.) Se Skatte-ABC, Stikkord: Driftsmiddel-avskrivning 

på/inntektsføring av saldo 16.5.5 Administrasjonsbygg 

 

Tillatte avskrivninger etter § 14-43    1 000 kr 

Maskiner (d) 2 500  0,20 =  500,0 

Kontorbygg (h)* 800  0,04 =  32,0 

Produksjonshall (h)* 770  0,04 =  30,8 

Samlet saldoavskrivning X5   562,8 

 

*Merk en saldo for hvert bygg, selv om de tilhører samme saldogruppe. 

 

(NB: Det fremgår av tallmaterialet i oppgaven at det verken er kjøpt eller solgt noen eiendeler i løpet av 

året!) 

 

Forutsetter at aktuelle tidsavgrensinger er innarbeidet i tallmaterialet i oppgaven (f.eks. skyldig 

arbeidsgiveravgift, påløpte feriepenger og lignende). 

 

Posten "avsetning for manglende vedlikehold, 80’, kan det ikke gis fradrag for, jf. positiv bestemmelse i 

skattelovens tidligere § 14-4(3). (Opphevet fom 2006, og erstattet av realisasjonsprinsippet, se særlig 

sktl.§ 14-(2)2.setn.) En regnskapsmessig avsetning gir altså ikke fradragsrett. Først når arbeidet er 

utført, slik at selskapet har pådratt seg en forpliktelse til å betale for dette, vil kostnadene være 

fradragsberettiget, se sktl § 14-2(2). 
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Representasjonsutgifter, 90’, er ikke fradragsberettiget, se sktl. § 6-21. 

 

Inntekten i selskapet deles på eierne med 50% til hver iflg. selskapsavtalen. Vi beregner den 

skattepliktige inntekten på selskapets hånd, jf. sktl § 10-41. 

 

Iflg. oppgaven kan vi forutsette at selskapets verdsetting av utestående fordringer og varelager 

godkjennes ved skattefastsettingen.  Dette må forstås dithen at vi skal avstå fra å vurdere behov for 

nedskrivning på kundefordringer, eventuelt vurdere verdsettingen av varebeholdningen. 

(Egenproduserte varer til minimumskost, sktl. § 14-5(2).) 

 

Inntektsberegning: år X6     1 000 kr 

 Salgsinntekt ex. mva    15 620,0 

 Råvareforbruk (skattemessig og regnskapsmessig)  8 900 

 Lønn   2 800 

Arbeidsvederlag til eierne, Se RF 1167 post 5600, 2 x 250 =   500 

Sosiale kostnader m.v.                800 

 Administrasjonskostnader                150 

 Representasjon, § 6-21                    0  

Avsetning til vedlikehold, §14-2(2)                    0 

 Andre driftsutgifter                790 

 Saldoavskrivninger                        562,8 

 Beholdningsøkning varer i arbeid og ferdigvarer (reduserer kostnadene) - 125 14 377,8 

 "Skattemessig driftsresultat” (næringsinntekt)    1 242,2 

- Renteutgifter    400,0 

 Alminnelig inntekt til fordeling på selskapets hånd (”overskudd til fordeling”) =  842,2 

(etter fradrag for arbeidsgodtgjørelse) 

 

(Altså kr 842 200 til fordeling) kr 421 100 på hver (overskuddsandel) 

 

Fastsettelse av alminnelig inntekt for deltaker B. Bakke:  (kroner)                                                      

Andel inntekt i selskapet 421 100 + arbeidsvederlag 250 000 =   671 100 

+ uttak (utbytte) utover skatt og skjermingsfradrag, § 10-42 

Bakkes uttak (overskuddsutdeling), jf spm a   215 000 

- Beregnet skatt av overskuddsandelen 421 100 x 0,23 = 96 853 

Differanse      118 147 

- skjermingsfradrag, 1 185 000 x 3% =   35 550 

  82 597 

Oppjustert uttak 82 597 x 1,33          109 854 

Samlet alminnelig inntekt fra selskapet    780 954 

(*Skjermingsgrunnlag neste år 1 185 000, uforandret) 

+ Inntekter utenom selskapet: 

 Renter av bankinnskudd    15 000 

 Utbytte av norske aksjer minus skjerming samt oppjustering,  

§ 10-12: [21 000 – (320 000 x 3%)] x 1,33 =     15 162 

 Bakkes alminnelige inntekt etter fradrag for skjerming   811 116 

 

Bakkes personinntekt blir lik arbeidsvederlaget, kr 250 000, jf sktl § 12-2. 



 
 

3   

 

Innbetalt kapital for Bakke er uforandret fra 01.01. kr 1 185 000. Opptjent kapital er  

430 000 – 215 000 = 215 000. (etter regnskapsmessige verdier) Etter skattemessige verdier kr 161 100. 

 

For Celius (som oppgaven ikke spør om), får vi denne behandlingen av privatuttaket: 

 

Celius har tatt ut, jf spm a    285 000 

- Skatt av overskuddsandelen, 421 100 x 0,23 =   96 853 

Differanse    188 147 

Skjermingsfradrag,  1 285 000 x 0,03 =    38 550 

Uttaket fører til tillegg i alminnelig inntekt (§ 10-42)   149 597  

Oppjustert 149 597 x 1,33   198 964 

 

Celius’ alminnelige inntekt fra selskapet 421 100 + 250 000 + 198 964 =  870 064 

Celius har ikke fremført skjermingsfradrag, jf. beregningen ovenfor. 

 

Innbetalt kapital er uendret kr 1 285 000. Opptjent kapital = 430 000 – 285 000 = 145 000 

(Etter regnskapsmessige verdier. ) kr 91 100 etter skattem. verdier, se selskapsoppgaven 

 

Nettoformue pr. 01.01.X7 for Bjørn Bakke 

 

Selskapets formue, jf. sktl. § 4-40 (kroner), ingen rabatt på selskapsnivå. 

Bankinnskudd, sktl.§ 4-15   100 000 

Kundefordringer (antatt verdi, normalt regnskapsm. verdi), sktl § 4-15 1 800 000 

Varebeholdninger (se sktl. § 4-17)   2 485 000 

Maskiner, saldo (Takseringsreglene § 2-1-2)   2 000 000 

Kontorbygg, formuesverdi   700 000 

Produksjonshall, formuesverdi   500 000 

Tomt, formuesverdi   130 000 

Bruttoformue   7 715 000 

Gjeld: 

Leverandørgjeld  1 800 000 

Kassekreditt  710 000 

Skyldige feriepenger  260 000 

Annen kortsiktig gjeld  100 000 

(- ikke forfalte renteutgifter, § 4-3,d, ingen opplysn. ?) 

Avsetning manglende vedlikehold, ikke gjeld  0   

Pantegjeld  2 500 000 5 370 000 

Nettoformue   2 345 000 

 

Formuesverdi, 50% andel i ANS, halvparten herav =   1 172 500 

Med verdsettelsesrabatt, stkl. § 4-40: 1 172 500 x 0,80 =   938 000 

Egentilvirkede varer antas balanseført til variabel tilvirkningskost, jf. regnskapslovens § 5-4(2). (Bjørn 

Bakke & Co er et lite foretak, jf. RL § 1-6.)  
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Bjørn Bakkes nettoformue: (pr. 01.01.X7) 

 

 Andel i ANS'ets formue, iflg. beregning foran   938 000 

 Børsnoterte aksjer, (sktl. § 4-12(1)), 400 000 x 0,80  320 000 

 Bankinnskudd, pålydende, § 4-15   250 000 

 Selveierleilighet, formuesverdi (se § 4-10)   200 000 

 Sum bruttoformue    1 708 000 

 

 Det som ikke er hensyntatt nå er 

 Gjeld til Celius (1 400' + 1 430') : 2 - 1 400' ("skjev egenkapital") 15 000 

 

 Det er noe usikkert hvordan denne gjelden skal behandles: 

Alternativ 1: Gjelden anses som en integrert del av selskapsandelen slik at den inngår i grunnlaget som 

det skal beregnes rabatt på. Da blir gjeldsfradraget kr 15 000 x 0,80 = kr 12 000. 

Netto formue: kr (1 708 000 – 12 000) = kr 1 696 000  

 

Alternativ 2: Dette blir antakelig korrekt løsning (noe mer komplisert): Gjelden anses ikke som en 

integrert del av selskapsandelen, men som en ordinær gjeldspost til en annen selskapsdeltaker. Det 

innebærer at gjeldsposten må reduseres etter sktl § 4-19: 

Brutto formue uten rabatt:  

 Andel i ANS'ets formue, iflg. beregning foran, 100%  1 172 500 

 Børsnoterte aksjer, (sktl. § 4-12(1)), 100%   400 000 

 Bankinnskudd, pålydende, § 4-15   250 000 

 Selveierleilighet, uten rabatt (se § 4-10), 200 000 x 100/25 =   800 000 

 Sum bruttoformue    2 622 500 

 

Andel av gjeld som forholdsmessig faller på eiendeler med verdsettelsesrabatt som gir grunnlag for 

gjeldsreduksjon: 

Kr 15 000 x (1 172 500 + 400 000)/2 622 500 = kr 8 994 

Denne gjelden reduseres med 20%, kr 8 994 x 0,20 = kr 1 799 

Gjeld til fradrag ved formuesberegning: 

Kr (15 000 – 1 799) = kr 13 201  

Nettoformue: kr (1 708 000 – 13 201) = kr 1 694 799 

  

Hvor mye skal Bakke betale i formuesskatt? 

 

 

b) Opptak av kompanjong pr. 01.01.X7  

 

 

Opptak av kompanjong i deltakerlignet selskap behandles (fom 2006) skattemessig på samme måte som 

en rettet emisjon i et AS. De to gamle kompanjongene har riktignok redusert sine respektive eierandeler 

fra ½ til 1/3 av selskapet, men de beholder samme inngangsverdi på selskapsandelen som før,  

jf § 10-44(3), så noen skattepliktig gevinst eller noe fradragsberettiget tap er det ikke snakk om som 

følge av opptak av kompanjong. (slik situasjonen var før 2006, da dette skulle regnes som avhendelse 

av del av selskapsandel). Danielsen får en inngangsverdi på sin selskapsandel (1/3 av selskapet) på kr 

1 620 000, lik det han betaler, jf. § 10-44(3), mens Bakke beholder sin inngangsverdi på kr 1 185 000 

fra 01.01.2006 (jf. overgangsregel i § 10-48). Celius hever 30 000 for å få justert sin egenkapital ned til 
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samme nivå som Bakke. Forutsatt at dette regnes som tilbakebetaling av innbetalt kapital (og ikke 

overskuddsutdeling), vil hans inngangsverdi for selskapsandelen bli redusert fra 1 285 000 til 1 255 000. 

Inngangsverdi for selskapsandelen øker altså ikke med tilbakeholdt overskudd i selskapet. (Dette gjelder 

fom 01.01. 2006) 

 

 

 

Skattemessig balanse pr. 01.01.X7 før opptak av ny kompanjong (1 000 kr) 

_________________________________________________________________________________ 

Tomt 200 Skattemessig egenkapital*                    2 692,2 

Produksjonshall 770 – 30,8 =                  739,2  

Kontorbygg 800 - 32 768 Pantegjeld  2 500 

Maskiner 2 500 – 500 = 2 000 Annen kortsiktig gjeld  100 

Varebeholdning 2 485 Skyldige feriepenger  260 

Kunder 1 800 Kassekreditt  710 

Bank 100-30 = 70 Leverandørgjeld  1 800 

Sum eiendeler (skattemessig verdi)     8 062,2 Sum gjeld og egenkapital                    8 062,2 

           *50% på Bakke, 50% på Celius. 

 

 

Merk at posten "avsetning for manglende vedlikehold" er utelatt i denne balansen. Siden denne 

avsetningen ikke er blitt behandlet som skattemessig fradragspost, er den heller ikke en negativ 

skattemessig verdi. Dette beløpet inngår da i skattemessig egenkapital. (Om det var gitt skattemessig 

fradrag for avsetningen, måtte vi ha behandlet den som en "negativ skattemessig verdi", på samme måte 

som positiv gevinstkonto (§ 14-45) eller omvurderingskonto (etter § 14-5(5) med forskrift). 

Utbetalinger som ikke har gitt fradragsrett (90 i representasjon, jf. resultat-kontoen), reduserer 

imidlertid også størrelsen "skattemessig egenkapital". Pengene er jo brukt, selv om de ikke har gitt 

fradragsrett ved inntektsligningen!  

 

Danielsen skyter inn kr 1 620 000, (og dette blir hans inngangsverdi for selskapsandelen) 1 620 000 

Han skal selv eie 1/3 av selskapet, dvs. 1/3 av innskuddet er "til ham selv" =  540 000 

Betaling til de to andre kompanjongene    1 080 000 

Disse har solgt 1/3 av forretningen, skattemessig nettoverdi = 2 692 200  1/3 =  897 400 

Danielsen har betalt overpris,     182 600 

(Etter de tidligere reglene, ble dette regnet som gevinst for de to gamle eierne, halvparten på hver.) 

 

 Før opptak av ny kompanjong var den skattemessige egenkapitalen i selskapet  2 692 200 

+ Nytt kapitalinnskudd fra Danielsen    1 620 000 

 Samlet skattemessig egenkapital etter opptak av ny kompanjong   4 312 200 

 

Pr. deltaker (de skal eie 1/3 hver): 4 312 200 : 3 = 1 437 400 

I balansen bør de tre eierne nå oppføres med like stor egenkapital, siden de eier like stor del av 

selskapet. Forskjellig størrelse på egenkapitalen betyr jo (når eierandelene er like) at det er et fordring / 

gjeldsforhold mellom deltakerne, og det er det jo ikke nå. (Ingen skylder noe til noen annen deltaker.) 
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For Danielsen får vi denne "kontrollberegningen": 

 

 Danielsens skattemessige egenkapital i balansen etter opptak     1 437 400 

+Betalt overpris    182 600 

=Samlet innskudd = Danielsens inngangsverdi for selskapsandelen.  1 620 000 

  

 

 

d)  Selskapets skattemessige balanse etter opptak av Danielsen (kr): 

Tomt 200 000 Egenkapital: 

Produksjonshall 739 200  Bakke 1 437 400 

Kontorbygg 768 000  Celius 1 437 400 

Maskiner 2 000 000  Danielsen 1 437 400               4 312 200 

Varer 2 485 000  

Kunder                                   1 800 000  

Bank 70’ + 1 620’ = 1 690 000 Gjeld, som før  5 370 000 

Sum 9 682 200 Sum   9 682 200 

 

Men merk at den skattemessige inngangsverdien for selskapsandelene ikke forandres av dette. 

(Sammenlign med et AS der en ny aksjonær har betalt overkurs ved tegning av nye aksjer i selskapet. 

Innbetalingen øker selskapets skattemessige egenkapital, men påvirker ikke de andre aksjonærenes 

inngangsverdi for deres eierandel i selskapet.)  

 

 

e) Inngangsverdi for aksjene etter eventuell skattefri omdanning til AS. 

 

Hvis deltakerne den 15.03.X7 velger å gjøre om selskapet skattefritt til A/S, jf. § 11-20, måtte deres 

skattemessige inngangsverdi for selskapsandelene pr. 01.01.X7 bli inngangsverdi for aksjene.  

Tilsvarende ville det nystiftede aksjeselskapet overta ANS-ets skattemessige verdier på eiendeler 

og gjeld. (se skattemessig balanse etter opptak; husk at omdanningen gis virkning fra 01.01., se F-FIN § 

11-20-4). 

 

Inngangsverdi for Bakkes aksjer (1/3)  1 185 000   

Inngangsverdi for Celius’ aksjer (1/3)  1 255 000   

Inngangsverdi for Danielsens aksjer (1/3)   1 620 000  

 

Inntekten i X7 blir henført til aksjeselskapet for hele året, selv om omdanningen skjedde i mars måned, 

se F-FIN § 11-20-4.  

 

DEL 2  -  PEDER OG ANNA AAS 

 

Begge ektefellene fastsetter inntekten i skatteklasse 1 (særskilt fastsettelse, § 15-4).  

 

Alminnelig inntekt Peder Aas: (satser for år 2018) 

 

 Lønnsinntekt = personinntekt X5 sktl § 12-2    350 000 

 Minstefradrag, § 6-32, 45%, max      -  97 610 

 Pensjonsinnskudd, § 6-47(1) b    -   5 000 
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 Arbeidsklær, verktøy. Inngår i minstefradraget  0 

 Merutgifter ved å bo utenfor hjemmet,* § 6-13,  0  

 Reiseutgifter 15 000 – 22 350, jf. § 6-44   -          0  

Tap v/salg av hytte** (400 000 - 40 000) – (440 000 – 25 000)  - 55 000 

- Renteutgifter, jf § 14-2, 2. ledd   - 15 000 

- Premie egen pensjonsforsikring, fradragsrett § 6-47(1)c : -  8 000 180 610 

 Alminnelig inntekt    169 390 

 

*For 2018 blir det ikke gitt fradrag for kost dersom skattyter kan tilberede mat i tilknytning til 

pendlerbolig, forutsetter dette i løsningen. Dersom det ikke er mulig å tilberede mat gis det fradrag for 

dokumenterte merutgifter, eventuelt gis det fradrag etter sats avhengig av type losji, kr 159 pr døgn for 

innlosjering i pensjonat eller hybel uten kokemuligheter, kr 569 på hotell hvis frokost ikke er inkludert i 

romprisen.  Det gis videre fradrag for dokumenterte utgifter til losji, men oppgaven opplyser at Peder 

ikke har hatt utgifter til dette.  

 

**Salgstap hytte: § 9-3(4), eiertid under 5 år - derfor fradragsrett, jf. § 9-4. 

 

Anskaffet X3 for 440 000 - 25 000* = kr 415 000 

Solgt 1. juli X5 for 400 000 - 40 000* = kr 360 000 

 

Eiertid vel 2 år. (Innbo holdes utenfor gevinstberegningen, jf. § 9-3(1) a.) 

 

Siden hytta er solgt til samme person som solgte Peder huset, kan det ikke utelukkes at "noen" ville 

mene at kjøpesummen for huset heller skulle settes 55 000 kr høyere, og at det ikke var noe reelt tap ved 

salget av hytta! 

 

Anna Aas, skatteklasse 1 ( år 2018) 

 Lønnsinntekt, 01.01. - 01.08.   95 000 

 Fødselspenger brutto (skattepliktig, se § 5-10, c nr. 3)  47 000 

 Sum personinntekt   142 000 

+ Renteinntekter   3 000  

Minstefradrag, 45% av 142 000    -  63 900 

 Pensjonsinnskudd, § 6-47, 1 a   -    1 900 

 - Renteutgifter   -  1 500 

 Alminnelig inntekt   77 700 

 

Personinntekten er lønn + fødselspenger sum kr 142 000, sktl § 12-2 

 

 

DEL 3  -  TIDSPUNKT FOR SKATTLEGGING AV INNTEKTEN OG TIDSPUNKTET  FOR 

UTGIFTSFRADRAG 

 

a) Skattelovens alminnelige bestemmelser: 

 

Utgangspunkt for skattlegging av ikke-regnskapspliktige er realisasjonsprinsippet - jf. § 14-2(1) og (2). 

For lønn og pensjoner gjelder imidlertid kontantprinsippet i § 14-3(1). 

 

Eksempelvis blir feriepenger opptjent i X4 skattlagt først når de utbetales i X5. 
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I F-FIN § 14-3 finnes særregler for fordeling av inntekt ved etterbetaling av trygder mv, og om bonus 

opptjent i forsvaret. Tilsvarende kan fordel ved ansatteopsjoner fordeles over flere år, jf sktl § 5-14(3)b. 

 

Tidspunktet for utgiftsfradrag fremgår av § 14-2(2). Utgiftene/ kostnadene kommer til fradrag i 

inntekten når skattyteren har pådratt seg en ubetinget forpliktelse til å dekke dem. For utgifter som 

henger sammen med lønnservervet, gjelder kontantprisnippet, se § 14-3(3).  

 

Et unntak finnes i § 14-21 om beskatningstidspunkt for avkastning på sparedelen av livsforsikrings-

premier: "Avkastning av sparedelen av livsforsikring (kapitalforsikring) skattlegges i året etter 

opptjeningsåret." 

 

Slik avkastning skattlegges altså året etter den er opptjent, men opptil flere år før den faktisk "tilflyter" 

forsikringstakeren som utbetaling. 

 

Utflytting fra landet kan fremskynde beskatningstidspunktet. Lønn som er opptjent før utflytting, men 

utbetales etter utflytting, anses skattepliktig på utflyttingstidspunktet, jf. § 14-3(4). 

 

 

b)   Regler for regnskapspliktige næringsdrivende 

 

Utgangspunktet her var til og med 2005 at skattlegging skal skje etter regnskapsprinsippet 

(fakturaprinsippet), jf. § 14-4(2) (slik dette lød før 01.01.2006) hvis ikke annet var bestemt eksplisitt i 

skatteloven.  

Fom 2006 gjelder realisasjonsprinsippet også for regnskapspliktige skattytere. 

Gevinst og tap ved salg av driftsmidler og avskrivninger på varige driftsmidler periodiseres likevel etter 

"saldoprinsippet", jf. § 14-44 og § 14-45. Vi har også spesielle regler om periodisering av agiogevinster 

på langsiktige pengeposter, jf. § 14-5(5). 


