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OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG 
 

 

DEL 1 

 

Oppgave a - MVA ved salg til underpris til aksjonær/ansatt 

 

Etter MVA-lovens § 3-23(1)a skal det, når fradragsrett for inngående mva ikke er avskåret etter § 8-

3d, svares mva når varer (og tjenester) fra den avgiftspliktige virksomheten brukes til (kost og) 

naturalavlønning til virksomhetens innehaver(e), ledelse og ansatte m.v. Det skal også svares mva når 

varene fra virksomheten benyttes som gaver (§ 3-23(1)d). Unntak hvis ubetydelig verdi, dvs under kr 

100 (F. § 1-3-6) Ved utdeling av f. eks. reklameobjekter til under kr 100 pr. stk. svares ikke uttaksmva. 

 Etter mva-lovens § 4-9(1) skal avgiften beregnes av den alminnelige omsetningsverdien av 

gjenstandene. (§ 4-4 omtaler spesielt salg til bl.a. aksjonærer.) 

 

Utg. mva på printeren = 20 000  0,25 = kr 5 000.  (Markedsverdi inkl. mva. = kr 25 000.) (Etter 

dagens priser var nok dette en spesielt kostbar printer!) 

 

Ved anskaffelsen av personbilen fikk selskapet ikke fradrag for inng. mva, § 8-4. Det skal derfor ikke 

svares utg. mva ved uttaket, mva-lovens § 3-21(2). Heller ikke salg av brukt personbil er belagt med 

mva, jf. § 6-6(2). Ingen utg. mva pga uttak/salg av brukt personbil.  

 

 

Oppgave b - Arbeidsgiveravgift 

 

Selskapet skal svare arbeidsgiveravgift av det beløpet som skal innberettes som lønn m.v.,  

Ftrl. § 23-2, 1. ledd. Av naturalytelser skal det svares arbeidsgiveravgift bare hvis ytelsen er 

trekkpliktig, § 23-2, 3. ledd. Etter forskrift av 21.12.07 nr 1766 (til skattebetalingsloven) er praktisk 

talt alle skattepliktige naturalytelser fra arbeidsgiver nå trekkpliktige. Etter forskriftens § 5-8-30(4) skal 

verdien av ytelsen (rimeligvis) reduseres med det vederlaget arbeidstakeren (Bjarne Bolle) har betalt. 

Grunnlaget for arbeidsgiveravgift (- og skattepl. inntekt for den ansatte, se neste spørsmål,) blir da 

markedsverdien inkl. mva minus betalingen, altså kr 25 000 – 6 000 = kr 19 000. 

 

På underprisen for bilen, som er solgt til en aksjonær, som ikke er ansatt i selskapet, skal det ikke 

beregnes arbeidsgiveravgift. Dette beløpet må behandles som aksjeutbytte, ikke som lønn. 

 

 

Oppgave c - Behandling av underprisen hos kjøperne 

 

Bjarne (45 år) lønnstaker, underpris 25 000 - 6 000 = 19 000 

Underprisen er opplagt fordel vunnet ved arbeid og skattepliktig etter sktl. § 5-1, jf. § 5-10. Tilfellet 

kommer ikke inn under § 5-15-3 i forskrifter om skattefritak for visse naturalytelser m.v. av. (Det er 

ikke varer som "produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet".) 

 

Endret alminnelig inntekt + kr 19 000 
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Endret personinntekt + kr 19 000 

Se sktl. § 12-2a, også naturalytelser inngår i personinntekten, og dermed i bruttoskattegrunnlaget. 

 

Anne (75 år), underpris 150 000 - 80 000 = kr 70 000 (ikke mva på brukt personbil, MVA-lovens  

§ 6-6(2).) Anne er hovedaksjonær (80%). Forutsatt at styregodtgjørelsen dekker det arbeidet hun gjør i 

styret, må underprisen behandles som aksjeutbytte, jf. sktl. § 10-11, 2. ledd. 

 

Aksjeutbytte er skattepliktig som alminnelig inntekt, jf. sktl. § 10-11, 1. ledd. Det er ikke noe til hinder 

for at naturalutbytte kan være lovlig etter aksjelovens regler. Forutsatt at dette utbyttet er lovlig, (lovlig 

besluttet, ligger innenfor fri egenkapital osv.) skal mottakeren få skjermingsfradrag jf. sktl. § 10-12.  

 

Annes alminnelige inntekt øker da med dette naturalutbyttet = 86 800 (oppjustert 70 000 x 1,24) 

forutsatt at utbyttet for øvrig er minst så stort som skjermingsfradraget for de aktuelle aksjene.  

 

Ingen endring i personinntekten, aksjeutbytte er kapitalinntekt. 

 

Oppgave d - Behandling av salg til underpris hos selskapet 

 

1)  Laserprinteren ->     Verdi inkl. mva 25 000 

                                          Den ansatte betaler 6 000 

                                          Underpris = lønn § 5-10 19 000 

 

Transaksjonen behandles som salg til full pris, der motytelsen er betaling med likvider (6 000) + 

lønnsarbeid 19 000. Salgssummen, ekskl. mva nedskrives på saldo, gruppe a, kontormaskiner m.v.  

 

Konteringen i regnskapet blir altså: 

Driftsmidler  K 20 000 § 14-44, 2. ledd 

Utg. mva        K 5 000 

Kasse/bank     D 6 000 

Naturallønn  D 19 000 med arbeidsgiveravgift                                                  

 

Selskapet får fradrag for 19 000 som lønnskostnad, tilsvarende det beløpet den ansatte beskattes for. 

Dessuten blir selskapets saldo redusert med 20 000, slik at avskrivningene i neste omgang reduseres. 

Skjer nedskrivningen på saldogruppe a, vil altså årets avskrivninger reduseres med  

20 000  0,30 = 6 000. 

 

2)  Bilen, markedsverdi 150 000 

      Aksjonæren betaler 80 000 

      Underpris = utbytte                          70 000,  se sktl. § 10-11, 2. ledd 

 

Et slikt uttak er skattepliktig på selskapets hånd (som om selskapet hadde solgt bilen til full pris). 

Underprisen bør behandles som utbytte - også på selskapets hånd, men dette har for såvidt ingen 

betydning for beskatningen av selskapet, siden utdelt utbytte ikke er fradragsberettiget. 

 

Transaksjonen skal behandles som salg til full pris, § 5-2, dvs. bilens markedsverdi kan fratrekkes saldo 

som om det var en vanlig salgssum (saldogruppe d). 
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Konteringen blir da slik: 

 

Driftsmidler (gr. d) K 150 000 

Kasse/bank D 80 000 

Utbytte/uttak D 70 000 

 

Oppgave e - Skattemessige konsekvenser av salg av bedriften 

 

Tilbud 1: Salg av "innmaten" og likvidasjon, jf. sktl. § 14-44 og § 14-48, annet ledd 

 

Hvis selskapet selger sine eiendeler og avvikler virksomheten, blir selskapets overskudd før skatt: 

 

 Avanse på varebeholdning 560 000 - 480 000  80 000 

 Negativ saldo løsøre (inntektsføres), sktl § 14-48,2   2 000 000 - 564 800* 1 435 200 

+Andre inntekter frem til opphør =               0 

 Skattepliktig inntekt X5, forhåndsfastsettelse av skatt  1 515 200 

 

 Dette må selskapet betale 24% skatt av: 1 515 200   0,24 =  363 648 

 

*Oppgitt historisk kostpris for driftsmidlene  4 800 000 

- Samlede skattemessige avskrivninger pr. 01.01.X5  4 235 200 

= Saldoverdi pr. 01.01.X5  564 800 

 

Selges til Storbakeriet A/S for, salgssum nedskrives på saldo  2 000 000 

 

Hvor mye kan deles ut til aksjonærene ved likvidasjonen: 

 

 Kontanter og bankinnskudd iflg. balansen (før salg av innmaten i selskapet) 80 000 

 Kundefordringer (inndrives uten tap)  200 000 

 Salgssum varebeholdning  560 000 

 Salgssum løsøre  2 000 000 

 Sum likvider før oppgjør av gjeld  2 840 000 

- Selskapets gjeld pr. 01.01.: 

 Diverse gjeld iflg. balansen 252 000 

 Betalbar skatt for X4: 148 000 400 000 

 Til disposisjon før skatt for X5  2 440 000 

- Skatt av inntekt i X5 = 1 515 200  0,24 =  363 648 

 Og selskapet kan utbetale til aksjonærene  2 076 352 

 

 

Av dette får Anne 80% og Ole 20%. For å finne hva disse i sin tur skal betale i skatt, må vi finne den 

skattemessige inngangsverdien for aksjene. (Likvidasjon regnes som realisasjon av aksjene, jf. sktl.  

§ 10-37.) 
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Beregning for Anne 

Ved likvidasjonen får Anne utbetalt 2 076 352  0,8 =  1 661 082 

Aksjenes skattemessige inngangsverdi: 

Takstverdi pr. 31.12.91 = 14 000  80 = 1 120 000 

+RISK-beløp 92-X4 = 1 600  80 = 128 000 

 Skattemessig inngangsverdi pr. salgsdato 1 248 000  1 248 000 

 Beregnet gevinst ved realisasjonen   413 082 

Oppjustert,  413 082 x 1,24  512 222 

 

Siden Anne hadde sittet med aksjene i mer enn tre år pr. 31.12.91, har hun anledning til å benytte 

verdien ved utgangen av 1991 i stedet for sin egen kjøpesum som inngangsverdi, jf. den opphevede 

selsktl. § 10-2 nr. 1.  Verdien pr. 31.12.91 kan fastsettes på diverse måter, jf. lovtekstens nr. 4 som 

gjelder ikke-børsnoterte aksjer. Forutsetter at den oppgitte taksten er fastsatt etter gjeldende forskrift 

av 13.02.1992 og i sin tid er blitt godkjent av ligningsmyndighetene. 

 

I noen grad tas det hensyn til merverdier i eiendeler ved takseringen. Når så disse eiendelene realiseres, 

slik at merverdien kommer til beskatning på selskapets hånd, og dermed inngår i RISK-beløpet, 

hensyntas altså (en del av) merverdien to ganger! Det vil derfor ofte bli "tap" ved slike aksjesalg! 

 

For (i noen grad) å unngå at oppreguleringen gir kunstige fradragsberettigede tap, ble det ved 

lovendring av 26.06.1992 gitt et nytt 4. ledd i selsktl. § 10 - 2 nr. 4 som lød lik: 

 

"Ved realisasjon av aksje hvor inngangsverdien er oppregulert med hjemmel i annet og tredje ledd, 

kommer tap som er realisert innen 10 år etter selskapsskattelovens ikrafttredelse bare til fradrag i 

den utstrekning realisasjonsverdien er lavere enn den høyeste av: 

a)    aksjens andel av selskapets samlede skattemessige formueverdi pr. 1. januar 1992, eller 

b)   aksjens historiske kostpris. 

 

Er aksjens inngangsverdi regulert i henhold til reglene i § 5-5* og 5-6, (i den daværende 

selskapsskatteloven) skal verdiene under a og b i forrige punkt reguleres tilsvarende."  * (senere sktl  

§ 10-34 og 10-35, reglene om RISK-regulering.) 

Se ny skattelov § 19-2, 2. ledd, a, som viderefører disse bestemmelsene, men nå uten 10-årsfristen. 

 

Anne mottar altså ved likvidasjonen  1 661 082 

Hun må betale skatt av gevinsten 512 222 x 0,24 =   122 933 

Etter skatt sitter hun da igjen med kontanter   1 538 149 

 

Beregning for Ole 

Ole hadde ikke eiet sine aksjer i tre år pr. 31.12.91. Han kan derfor ikke nytte takstverdien pr. 31.12.91 

som inngangsverdi, men må holde seg til sin egen historiske anskaffelseskost. 

 

 Ved likvidasjonen får han utbetalt 2 076 352  0,20 =  415 270 

 Aksjenes kostpris i 1989: kr 6 000  20 = 120 000 

+Risk-beløp frem til 01.01.X5 = 1 600  20 = 32 000 

Inngangsverdi pr salgsdato, (ingen fremført skjerming) 152 000 152 000 

Salgsgevinst, sktl. § 10-31  263 270 

Oppjustert 263 270 x 1,24  326 455 
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 Skatt herav 24% = 326 455 x 0,24 =  78 349 

 

Netto etter skatt 415 270 -  78 349 = 336 921. (Dette er det kontantbeløpet Ole sitter igjen med etter 

skatten er betalt!) 

 

 

Tilbud 2: Salg av aksjene til Bjarne Bolle: 

 

 Anne: salgssum 21 000  80 =  1 680 000 

- Inngangsverdi: Takstverdi 31.12.1991 = 1 120 000 

                          +RISK-beløp 1992 til X4 = 128 000 1 248 000 

Gevinst  432 000 

Skattepliktig oppjustert gevinst 432 000 x 1,24  535 680 

 Skatt herav, 24%   = 128 563 

 

 Netto etter skatt for Anne: 1 680 000 – 128 563 =  1 551 437 

 

Ole:  Salgssum 21 000  20 =  420 000 

          Kostpris 1989 = 6 000  20 = 120 000 

          +RISK-beløp t.o.m. X4 = 32 000 152 000 

          Gevinst  268 000 

 Skattepliktig oppjustert gevinst 268 000 x 1,24  332 320 

 

Netto etter skatt for Ole = 420 000 – (0,24  332 320) =  340 243 

 

Sammenlikning:  

                              Netto etter skatt 

 Anne   Ole 

Salg av "innmat" til Storbakeriet 1 538 149 336 921 

Salg av aksjene til Bjarne Bolle 1 551 437 340 243 

 

Beregningene viser at begge aksjonærene får mest igjen etter skatt ved salg av aksjene til Bjarne 

Bolle. (Siden det ikke lenger er RISK-regulering for avviklingsåret, er det tilstrekkelig å beregne 

hvilken løsning som gir størst utbetaling før skatt til aksjonærene. Inngangsverdien for de 

realiserte aksjene blir den samme i begge tilfellene. 

 

Oppgave f - Avskrivningsgrunnlag pr. 31.12.X5 for løsøredriftsmidlene 

 

Hvis aksjene selges, vil avskrivningsgrunnlaget forbli uforandret, dvs. saldo = 4 800 000 – 4 235 200 = 

564 800. Salget av aksjene påvirker ikke selskapets skatteposisjoner. Aksjesalg vil heller ikke ha 

betydning for merverdiavgiften. 

 

Hvis innmaten selges, vil den nye eieren, Storbakeriet A/S, kunne avskrive kostprisen = kjøpesummen 

for de avskrivbare eiendelene.  Anta at salget kan anses som salg av hele næringsvirksomheten (ikke 

bare av enkelte eiendeler). I så fall blir det ingen utg. mva på salget, jf. mval. § 6-14. 

Avskrivningsgrunnlaget hos Storbakeriet A/S blir da kr 2 000 000. 
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DEL 2 

 

Oppgave a - Rolf Andersen (69 år, pensjonist),  pensjon = kr 180 000, satser for 2017 

 

 Pensjon 180 000 

 Minstefradrag, § 6-32,første ledd b: 31% - 55 800 

+Renteinntekter 8 000 

 Alminnelig inntekt  132 200 

 

 Særfradrag og skattebegrensning for alderspensjonister er opphevet fra 2011 og erstattet med et 

fradrag i beregnet skatt etter sktl § 16-1 og SSV § 6-5. 

 

 Nettoformue = bankinnskudd, kr 490 000 + leilighet 950 000 = 1 440 000. 

  

Fribeløpet ved kommune- og statsskatteligningen i skattevedtaket § 2-1 og § 2-3 er kr 1 480 000. 

 

Skatteberegningen blir slik: 

Trygdeavgift, lav sats av pensjon 180 000  5,1% = 9 180 

Trinnskatt (180 000 – 164 100)  0,0093 148 

Nettoskatt (132 200 – 53 150)  24% = 18 972 

Sum inntektsskatt, før reduksjon etter §16-1 28 300 

 

Her er det mottatt full pensjon for hele året, og pensjonen er lavere en innslagspunktet i trinn 1 

(kr 188 700) for avkortning av skattefradraget. Det gis derfor fullt fradrag i beregnet trygdeavgift og 

inntektsskatt opp til kr 29 940. Siden skatten er beregnet til 28 300 innebærer det at det ikke blir noe 

skatt på inntekt eller trygdeavgift å betale. 

 

Formuesskatten blir (1 440 000 – 1 480 000) x 0,0085 =  0 

 

Samlet skatt for pensjonist Andersen blir altså (for 2017): kr (0 + 0) = Kr 0 

 

 

Oppgave b - Fredrik Berntsen  

 

Fordel v/privat bruk av næringsbilen: (§ 5-13 og § 6-12) Listepris kr 180 000. 

Bilen er under tre år gammel pr. 01.01. X5 (anskaffet ny i X3) 

 

Fordel av privatbruken etter § 5-13 utgjør da i X5 180 000 x 0,30 = kr 54 000.  

 

Maksimum tilbakeføring for privat bruk begrenses til 75% av (driftsutgiftene + 17% saldoavskrivning 

av en tenkt restsaldo basert på 17% årlig saldoavskrivning av listeprisen). 

”Teoretisk restsaldo” pr. 01.01. X5 blir 180 000 x 0,832 =124 002.  17% herav = 21 080  

(Se skattelovens § 6-12, 2. ledd.) (Forskrift § 6-12-1.) Driftsutgiftene, ex. avskr. utgjør kr 30 000. 

 

Maks tilbakeføring = (30 000 + 21 080)   0,75 =  38 310 
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 Foreløpig "driftsresultat" (før bilutgifter m.v.)  650 000 

- Driftskostnader bil (ex. avskrivning)  - 30 000 

- Saldoavskrivninger bil 110 000  0,20 = (§ 14-43, 1. ledd d)  - 22 000 

+ Tilbakeført for privat bilbruk    + 38 310 

 Næringsinntekt  636 310 

 

Beregning av personinntekt, sktl. § 12-10  til § 12-13 

 

Næringsinntekt (ingen renteinntekter eller renteutgifter), se foran  636 310 

Brutto skjermingsgrunnlag er oppgitt til 800 000, mens næringsrelatert gjeld til finansinstitusjoner 

utgjør kr 900 000. Da får han fradrag i personinntekten for 88,88% av rentekostnadene, siden kapital i  

næringsvirksomheten (som skal medregnes i skjermingsgrunnlaget) utgjør 88,88% av  

næringsrelatert gjeld. Skjermingsfradrag blir da 0, siden skjermingsgrunnlaget blir negativt. 

Se sktl § 12-11 og § 12-12, 2. ledd c 

Fradrag for andel av bankrenter (forutsatt lik rentesats på hele gjelden) 60 000 x 800/900=  53 333 

Beregnet personinntekt (høy sats på trygdeavgift)  582 977 

Lønnsinntekt = personinntekt (mellomsats på trygdeavgift)  50 000 

Samlet personinntekt, grunnlag trinnskatt =   632 977 

 

Beregning av bruttoskatt, ftrl § 23-3, SAV §§ 7 og 8, SSV § 3-1: 

Trygdeavgift høy sats 582 977  11,4% = 66 459 

Trygdeavgift mellomsats  50 000  8,2% = 4 100 

Trinnskatt (sats for 2017): (632 977 – 580 650) x 0,1152 = 6 028 

 (580 650 – 230 950) x 0,0241 = 8 428 

 (230 950 – 164 100) x 0,0093 =    622 15 078 

Samlet bruttoskatt  85 637 

 

Beregning av alminnelig inntekt: 

 Næringsinntekt  636 310 

+Lønn  50 000 

- Minstefradrag, min. (SSV § 6-1) 31 800 18 200 

+Bankrenter, inntekt  24 000 

- Renteutgifter (60' + 80')  - 140 000 

Berntsens alminnelige inntekt X5  538 510 

 

Oppgave c - Bjørg Christensen - salg m/tap 

 

Egen botid i løpet av de to siste år før salget (i april X9) er mindre enn ett år. Salget (m/eventuell 

gevinst), er derfor ikke skattefritt, (§ 9-3). 

 

Tap v/salget kr (600 000 - 410 000) = kr 190 000 (kr 600 000 er kjøpesum inkl. omkostninger.) 

 

Tapet kan føres til fradrag i annen alminnelig inntekt, jf. § 9-4. (Siden eventuell gevinst hadde vært 

skattepliktig etter § 5-1, 2. ledd.) Den tiden hun ikke har benyttet leiligheten som egen bolig, kan ikke 

anses som botid etter § 9-3, 2. ledd, b. Hun har ikke flyttet fra boligen pga. arbeid el.l. 
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Tapet fører til en skattereduksjon for Bjørg på kr 190 000  0,24 = kr 45 600. (Samboers inntekt har 

ingen betydning for løsningen!) Bjørgs alminnelige inntekt for X9 blir 300 000 – 190 000 = 110 000.  

(Merk ingen kostprisregulering etter sktl § 9-8, dette er bare aktuelt ved gevinst, ikke ved tap.) 

 

 

Oppgave d - tap ved salg av bolig - lav nettoinntekt 

 

 Bjørgs alminnelige inntekt før tap 100 000 

-Tap v/salg, fradragsberettiget 190 000 

 Fremførbart underskudd, § 14-6 90 000 

 

Alminnelig inntekt i salgsåret blir 0. Merk at tapsfradraget nå gir mindre skattereduksjon, siden 

alminnelig inntekt i salgsåret nå er blitt mindre enn personfradraget. (Personfradraget gir da ingen 

«uttelling» i skatteberegningen.) Det er ikke anledning til å fremføre en større del av tapet til 

motregning i fremtidig inntekt! Resten av tapet kan fratrekkes i alminnelig inntekt neste år.  

Hvis Bjørg var gift, skulle resten av tapet (90 000) fratrekkes i ektefellens inntekt samme år, og altså 

ikke fremføres til neste år. Det kan ikke fratrekkes i ugift samboers inntekt. (Ugifte samboere har ikke 

felles fastsettelse av inntekten.)  

 

Oppgave e - Salg i X10 for kr 675 000 

 

Hun har ikke bodd i leiligheten de to siste årene. Gevinst blir nå fullt skattepliktig, men hun kan kreve 

kostprisregulering for eiertid før 1992. Jf. § 9-8 m/forskrift. 

 

 

 Salgssum mai X10  675 000 

 Kostpris mai 1987 600 000 

+Regulering, se forskriftens § 9-8-4, 16% av 600 000 96 000 696 000 

 Skattepliktig gevinst, jf. forskriftens § 9-8-5   0 

 

Kostprisreguleringen kan ikke gi fradragsberettiget tap. 

 

Salget påvirker altså ikke (inntekts-) beskatningen for Bjørg Christensen, siden den skattepliktige 

gevinsten blir 0. 

 

Formuen øker, siden salgssummen (formodentlig) ligger vesentlig over leilighetens formuesverdi! 

(forutsatt at Bjørg ikke har brukt opp pengene før 31.12. i salgsåret.) 

 


