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 osl13.doc    (à jour v17) 

Oppgavesett 13 (R.  h.-96)  Løsning 

  

DEL 1 - A & B ANS 

 

Oppgave a - Alminnelig inntekt og fordeling på eierne 

 

Først behandles noteopplysningene: 

note a 

  

 Vareforbruk iflg. resultatkonto 8 000 000 

- Økt nedskrivning (300' - 200') 100 000 

 Skattemessig varekostnad 7 900 000 

 

note b kommer vi tilbake til ved beregningen av fradrag for kontingent til 

arbeidsgiverforening. Se neste avsnitt. 

 

note c  

 

 Andre driftskostnader 1 400 000 

 Ikke fradrag representasjon, § 6-21 8 000 

 Fradragsberettiget kostnad 1 392 000 

 

En firmafest er fradragsberettiget som sosiale kostnader. Forutsetter at As reiseutgifter er i 

firmaets tjeneste. Det skal ikke foretas noen slags tilbakeføring av spart kost i heimen el.l. for 

A. Dette gjelder selv om kostutgiftene overstiger statsregulativets satser for ansatte på 

tjenestereise. Se også sktl. § 6-13,2. ledd. Men kostnaden må altså dokumenteres ved 

originalbilag. (Næringsdrivende kan ikke kreve fradrag etter reiseregulativets satser.) 

Kontingent til arbeidsgiverforening er fradragsberettiget etter § 6-19 (max 2‰ av 

lønnsutbetalingen). Med ren lønn kr 2 616 000 forrige år og kontingent kr 5 000 blir det full 

fradragsrett. (max fradrag = 2 616 000  0,002 =  5 232.)  

 

note d - tap på kundefordringer  ( kr 250 000 i resultatregnskapet) 

 

Nedskrivning i utg. balanse = (2 000 000 - 1 900 000) =  100 000 

(Nedskrivning i IB  = 50 000, økt nedskrivning i året = 50 000) 

Max skattemessig nedskrivning etter § 14-5, 4. ledd med forskrift: 

  

                                                (80 000 + 200 000) x 4 x 2 000 000 

Skattemessig nedskrivning = ------------------------------------------  = 87 500 

                                                   15 000 000 + 10 600 000 

"For mye" nedskrevet i UB  (ingen differanse i IB)  12 500 

 

Skattemessig fradrag for tap på krav = 250 000 - 12 500 =  237 500 

Eller slik : faktisk tap 200 000 + økt sk.mess.neskr. (87 500 - 50 000) =          237 500 

 

(Skattemessig verdi kundefordringer  pr. 31.12. blir da 2 000 000 - 87 500) = 1 912 500) 
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note e - anleggsmidler – avskrivninger,  20% saldoavskrivning (må nå bare forutsette saldo d 

og ikke varebiler på saldo c som i 2017 har fått 24% avskrivning) 

 

Saldo anleggsmidler pr. 01.01. (gruppe d)  940 000 

Intet anskaffet i året 0 

Personbil solgt for (§ 14-44, 2. ledd) 50 000 

Grunnlag saldoavskrivning 890 000 

20% avskrivning, § 14-43 178 000 

Saldo til neste år, full formuesverdi se T. § 2-1-2 712 000 

 

(Det regnskapsførte tapet (30 000) er ikke fradragsberettiget.) 

 

Selskapets alminnelige inntekt kan da beregnes slik: (Skattemessig resultatkonto) 

 Salgsinntekter (ex mva)  15 000 000 

 Skattemessig varekostnad (a) 7 900 000 

 Lønn og andre personalkostnader 3 200 000 

 As arbeidsvederlag 340 000  

Andre driftskostnader (c) 1 392 000 

 Tap kundefordringer (d) 200 000 + 37 500 = 237 500 

 Skattemessige avskrivninger (e) 178 000 13 247 500 

 Skattemessig driftsresultat  1 752 500 

- Renteutgifter  - 70 000 

+Inntektsført fra gevinst- og tapskonto,  § 14-45  400 000 x 0,2 =  + 80 000 

 Alminnelig inntekt på selskapets hånd (etter fradrag for arbeidsvederlag til A) 1 762 500 

  

 (Se sktl. § 10-41 om fordeling av inntekten.) 

 

Fordeling på eierne:  (fordeling etter anvisning i oppgaveteksten) 

 A godskrives arbeidsvederlag, iflg. oppgaveteksten 340 000 

 og får 50% av restinntekten   1 762 500  x  0,5 = ”overskuddsandel” 881 250 

 As del av alminnelig inntekt (næringsinntekt for A) 1 221 250 

 

 Den andre "50%-selskapsandelen" tilordnes også 50% av 1 762 500= 881 250 

 Dette fordeles mellom B og C slik (sktl. § 10-41, 3. ledd): 

                                B tilordnes  881 250 x 4/12 = 293 750 

                                C tilordnes  881 250 x 8/12  (inkl. overdragelsesmåneden)= 587 500 

 

Oppgave b: Deltakernes privatuttak 

 

As privatuttak kan beregnes slik: 

 As egenkapital i balansen  pr. 01.01.X6  750 000 

+Andel regnskapsmessig overskudd 1 480 000 : 2 =  740 000 

+As arbeidsvederlag  340 000 

 Sum, beregnet saldo før uttak og arbeidsvederlag  1 830 000 

-  As egenkapital i balansen pr. 31.12.X6 utgjør  1 320 000 

= As samlede uttak i X6  510 000 

 herav arbeidsgodtgjørelse etter avtale 15.05.-31.12. =  340 000 
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 Annet privatuttak i X6 (utdeling fra overskudd, jf sktl § 10-42)  170 000 

 

 

Cs privatuttak: (C overtok andelen etter B den 15.05.) 

 

 Bs kapital pr. 01.01.X6 = 750 000 

-Bs privatuttak før 15.05. (oppgitt i oppgaven) - 200 000 

+Cs innskudd ultimo X6 + 30 000 

+50% av regnskapsmessig overskudd i X6 740 000 

 Sum, beregnet saldo før Cs uttak 1 320 000 

 Cs egenkapital i utgående balanse 31.12. X6 1 320 000 

 Cs privatuttak i X6      0 

 

En kommentar til inntektsfordelingen mellom A, B og C (NB dette kan du hoppe over) 

 

Før B solgte til C, var avtalen at A og B delte overskuddet (og dermed også alminnelig 

inntekt) likt. I beregningen foran er arbeidsvederlaget til A trukket ut før restoverskuddet ble 

fordelt. (Som angitt i oppgaveteksten) Ettersom A ikke hadde krav på slikt vederlag før B 

solgte og C ble medeier, ville det kanskje være rimelig å tilordne B halvparten av 4/12 av 

årsinntekten før fradrag av As vederlag, og heller trekke ut hele arbeidsvederlaget i de 8/12 av 

inntekten som skal fordeles mellom A og C. 

Oppgaveteksten gir imidlertid klar beskjed om at vi skal se bort fra denne komplikasjonen! 

  

 

Oppgave c  Beskatning av overskuddsutdelingen. Se § 10-42 

 

Overskuddsutdelingen regnes som alminnelig inntekt i den grad den overstiger deltakers skatt 

av overskuddsandelen i selskapet og skjermingsfradrag. Forutsetter at ingen av deltakerne har 

fremført skjermingsfradrag fra tidligere år.  

 

Deltaker A har fått utdeling fra overskudd med   170 000 

- Skatt av overskuddsandel 881 250 x 0,24* =  211 500 

As inngangsverdi øker pr. 01.01.X7 med (§ 10-42,7 og § 10-44,3)**  41 500 
*Forutsetter at aktuell skattesats er 24%. Merk at arbeidsvederlag ikke er tatt med her. 

**Innbetalt egenkapital for A øker også med kr 41 500. 

 

As uttak av overskudd  (”utbytte”) er mindre enn den skatten han må betale av sin 

overskuddsandel i selskapet.  A får da ubenyttet skjerming fra X6 med  

700 000 x 0,03 = 21 000.  

 

As inngangsverdi for selskapsandelen pr. 01.01.X7 blir da  (700 000 + 41 500) =  741 500 

+ Ubenyttet skjerming fra X6 =  700 000 x 0,03 =   21 000 

= Skjermingsgrunnlag pr. 01.01.X7, jf sktl § 10-42,7  762 500 

 

Merk at ubenyttet skjerming ikke går inn i inngangsverdien, bare i skjermingsgrunnlaget. 
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Det blir altså ingen ekstrabeskatning pga privatuttaket (de 170 000) hos A. Men A må betale 

bruttoskatt (trygdeavgift høy sats + trinnskatt) av sitt arbeidsvederlag (de 340 000), siden 

dette regnes som personinntekt, jf § 12-2 f. 

 

 

Deltaker B har vært medeier  fra 01.01. til 15.05. og har tatt ut som ”utbytte” 200 000 

Skatt av overskuddsandel  293 750 x 0,24 =   70 500 

Utdeling for  deltaker B  129 500 

Oppjustert skattepliktig utdeling 129 500 x 1,24 =  160 580 

 

B får ikke skjermingsfradrag, siden han ikke lenger eier andelen pr. 31.12.X6, jf  § 10-42, 8. 

ledd. 

 

Deltaker C har ikke tatt ut noe fra selskapet, og skal derfor rimeligvis ikke beskattes for mer 

enn sin andel av selskapet inntekt, se foran. Siden han er eier pr. 31.12.X6, skal han ha 

skjermingsfradrag. Dette beregnes av hans inngangsverdi for selskapsandelen. Se nedenfor.  

 

 

Oppgave d – Bs gevinst ved salg av selskapsandelen Sktl § 10-44. 

 

Gevinsten beregnes netto som gevinst på selskapsandelen som sådan, ingen del kan behandles 

som gevinst ved salg av goodwill, selv om bedriftens høye goodwillverdi betyr mye for 

verdsettingen av selskapsandelen. Siden Bs privatuttak i salgsåret overstiger hans skatt av 

inntekt fra selskapet, blir gevinstberegningen enkel: 

 

Salgsvederlag for 50% selskapsandel (netto) 3 120 000 

- Bs inngangsverdi på salgstidspunktet, lik inngangsverdi pr. 01.01. 1 100 000 

Bs salgsgevinst, skattemoden i salgsåret, § 10-44,4 2 020 000 

Oppjustert 2 020 000 x 1,24 = 2 504 800 

 

(I tillegg skal B beskattes for sin andel av selskapets inntekt, kr 293 750 og for skattepliktig 

oppjustert utdeling av overskudd kr 160 580, se foran. Samlet alminnelig inntekt fra 

eierandelen blir da 2 959 130. I tillegg til dette kommer lønn fra selskapet for perioden etter 

salget av andelen.) 

 

Om kr 100 000 av utbetalingen fra selskapet til deltaker B heller var blitt klassifisert som 

uttak av innbetalt kapital, hadde dette i første omgang redusert inngangsverdien og dermed 

økt salgsgevinsten. Men det hadde også redusert skattepliktig utdeling fra selskapet: 

 

Ny utdeling kr 200 000 – 100 000 =  100 000 

- Skatt av overskuddsandel 293 750 x 0,24 =  70 500 

Ny utdeling 29 500 

Oppjustert 29 500 x 1,24 =  36 580 

 

 

Effekten av denne omdefineringen er altså at skattepliktig salgsgevinst øker med 100 000 x 

1,24 = 124 000, mens skattepliktig utdeling reduseres med samme beløp, som rimelig er.  
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Oppgave e Cs inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for selskapsandelen. 

 

C betalte i mai kr 3 120 000, og i slutten av året et ytterligere innskudd i selskapet på  

kr 30 000. Innskudd av ny kapital inngår i inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget, fra 2015 

er det innbetalt kapital ved utløpet av året som inngår i skjermingsgrunnlaget, sktl 10-42(6). 

Et innskudd innbetalt i slutten av desember inngår i årets skjermingsgrunnlag. Når C kjøper 

andelen i mai X6 for kr 3 120 000, så blir dette hans inngangsverdi pr. denne dato. 

Inngangsverdi pr. 01.01.X7 beregner vi slik: 

 

Deltaker C betalte for selskapsandelen ved kjøpet  3 120 000 

+ nytt kapitalinnskudd i desember X6  30 000 

+ Skatt av overskuddsandelen, ikke hevet fra selskapet 587 500 x 0,24 =  141 000 

Cs inngangsverdi for selskapsandelen pr. 01.01.X7 (§ 10-42,7) = 3 291 000 

+ Ubenyttet skjermingsfradrag fra X6 (§10-42, 9 og 10-42, 6)   

    (3 120 000+ 30 000) x 0,03 =  94 500 

Skjermingsgrunnlag pr. 01.01.X7  3 385 500 

 

Oppgave f - Formuesverdi av 50% eierandel, se sktl § 4-40 

 

 Anleggsmidler, saldoverdi T § 2-1-2 712 000 

 Varebeholdning (sktl. § 4-17, jf. 14-5, 2.ledd) 1 400 000 

 Kundefordringer (sktl. § 4-15) 1 900 000 

 Bankinnskudd (sktl. § 4-15) 50 000 

 Brutto formue 4 062 000 

- Gjeld, antar alt fradragsberettiget 1 200 000 

 Selskapets netto formue 2 862 000 

  

Formuesverdi pr. 01.01.X7 for en 50%-andel = 2 862 000  0,5 = 1 431 000 

Med rabatt: 1 431 000 x 0,90 = 1 287 900 

(Ingen skjeve egenkapitalkontoer) 

 

Merk at saldoen på gevinst- og tapskontoen ( gevinstsaldo  320 000) ikke påvirker 

formuesberegningen, jf. sktl. § 4-3 e. Saldoen representerer en skattekreditt på  

320 000  0,24 = 76 800. 

 

Oppgave g - Opptak av ny medeier før eller etter overgang til AS 

 

Hvis A og C først omdanner (skattefritt) til AS, jf sktl § 11-20 m forskrift, og deretter 

gjennomfører en rettet emisjon, vil opptaket av ny medaksjonær ikke medføre beskatning. En 

kapitalutvidelse i et AS representerer ikke salg som kan utløse gevinstbeskatning - ikke hos 

aksjonærene og ikke i aksjeselskapet, selv om det betales overkurs for de nye aksjene.  
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Hvis A og C tar opp D som medeier (1/3) i det ansvarlige selskapet, har de begge redusert sin 

eierandel fra ½ til  1/3 av selskapet, men med den definisjonen av inngangsverdi som gjelder 

nå (fom 2006), se sktl § 10-44, 3. ledd, påvirkes ikke deltakernes inngangsverdi av opptaket, 

så lenge den nye deltakeren ikke betaler noe direkte til de to gamle eierne. Det oppstår da 

ingen skattemessig gevinst eller tap for A og C ved opptaket av D, og deres inngangsverdi for 

selskapsandelene er uforandret. (Men andelen er altså redusert til 1/3 av selskapet for hver av 

dem. Tom 2005 ble et opptak av ny kompanjong behandlet som realisasjon som utløste 

gevinstbeskatning eller tapsfradrag for de gamle deltakerne i selskapet. Jf sktl § 9-2 første 

ledd bokstav i som ble opphevet fom 2006.)   

Det har altså (fom 2006) ikke (lenger) noen praktisk betydning om opptak av ny medeier skjer 

før eller etter omdanning til AS. 

 

Oppgave h - Skattefri omdanning til AS. Nyemisjon. Aksjenes inngangsverdi 

Se sktl § 11-20 m/ forskrift § 11-20-1 til 11-20-10. 

Omdanningen skjer før opptak av ny medeier. 

Omdanningsforskriften bygger på skattemessig kontinuitet. Selskapet overfører til AS-et sine 

skatteposisjoner. Inngangsverdien for aksjene til A og C må bli lik deltakernes skattemessige 

inngangsverdi for selskapsandelene.  

 

A får 50 aksjer med samlet inngangsverdi kr 741 500, samt fremført skjerming kr 21 000.  Pr 

aksje blir dette kr 14 830 i inngangsverdi og kr 420 i fremført skjerming.  

 

C får 50 aksjer med samlet inngangsverdi kr 3 291 000 og fremført skjerming kr 94 500. Pr 

aksje blir dette 65 820 og fremført skjerming kr 1 890. 

 

Etter omdanningen til AS utvides så aksjekapitalen med 50 aksjer som D kjøper i januar X7 

for i alt kr 3 500 000. Ds inngangsverdi for 50 aksjer blir da lik kjøpesummen, kr 3 500 000 

dvkr 70 000 pr. aksje.  

 

 

Oppgave i - Gevinst ved opptak av kompanjong i ANS – før eventuell omdanning til AS 

 

Som angitt ovenfor: opptak av ny medeier mot innskudd i deltakerlignet selskap utløser ikke 

(lenger – som før år 2006) noen beskatning av de gamle deltakerne. Motposten til dette er at 

inngangsverdiene deres for selskapsandelene ikke påvirkes av opptaket. (Akkurat som 

inngangsverdien for aksjonær As aksjer i et AS ikke påvirkes av at aksjeselskapet 

gjennomfører en rettet emisjon mot nye eiere til betydelig overkurs.) 

 

Men selskapets balanse må likevel reflektere de faktiske eierforholdene i selskapet, altså må 

de tre eierne få like stor egenkapital i balansen etter opptaket, jf balansen som er gjengitt i 

oppgaven. Deltakernes inngangsverdier blir som beregnet ovenfor: 

 

As inngangsverdi pr. 01.01.X7  kr 741 500 (+ fremført skjerming 21 000) 

Cs inngangsverdi pr 01.01.  kr 3 291 000 (+ fremført skjerming kr 94 500) 

Ds inngangsverdi pr. 02.01. kr 3 500 000 ( ingen fremført skjerming.) 
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Sum innbetalt kapital i selskapet er 700 000 + 41 500 = 741 500 for A,  700 000 + 30 000 + 

141 000 = 871 000 for C og 3 500 000 for D. (Dette er de beløp deltakerne kan ta ut fra 

selskapet som tilbakebetaling av innbetalt kapital uten utdelingsbeskatning. Bokført samlet 

egenkapital er større.) 

 

 

 

DEL 2 - HAGEHANDEL AS 

 

Oppgave a - Avgiftsbehandlingen ved oppføring av bygg til bruk i egen avgiftspliktig 

virksomhet 

 

Handelsbedriften Hagehandel AS driver avgiftspliktig virksomhet (varehandel) etter mval  

§ 3-1(1), og har derfor fradragsrett for inng. mva etter mval § 8-1. 

 

Mva i forbindelse med byggekostnadene beregnes og behandles som angitt nedenfor. 

 

Entreprenørvirksomhet er avgiftspliktig virksomhet etter mval § 3-1(1). Avgift skal beregnes 

av samlet byggesum, jf. mval § 4-1(1). Bokføringsloven § 5-2-2 angir at salgsdokumentasjon 

skal utstedes senest en måned etter levering. Se § 5-2-4 om tjenester som leveres løpende: 

disse skal faktureres senest en måned etter utløpet av den ordinære mva terminen da tjenesten 

ble levert. Beløpene skal da bokføres i samme termin som de faktureres. Mottaker av 

fakturaene har da fradragsrett i samme termin som mva registreres som utg. mva hos selger. 

Jf mval § 15-9. 

Tjenester fra teknisk konsulent og arkitekttjenester er også avgiftspliktige etter mval § 3-1(1). 

Offentlige gebyrer og byggelånsrenter på Hagehandels eget byggelån faller utenfor lovens 

virkeområde. Inngående avgift er fradragsberettiget for Hagehandel AS, fordi bygget fullt ut 

skal anvendes til avgiftspliktig virksomhet, jf. mval § 8-1 første ledd. 

 

Avgiftsavregning pr. termin 

6. termin (november og desember) X5 

Faktura fra arkitekt 1 500 000 x 0,25 = 375 000 

Faktura fra konsulent 900 000 x 0,25 = 225 000 

Avdragsnota fra entreprenør 6 000 000 x 0,25 = 1 500 000 

Sum fradragsberettiget inngående avgift i 6, termin X5 2 100 000 

 

Netto avgift til gode grunnet bygget 2 100 000 

 

NB: Det er tidspunktet for bokføring av fakturaen, ikke betalingstidspunktet som avgjør i 

hvilken termin mva skal avregnes. 

 

1. termin (januar og februar) X6 

Nota fra entreprenør  15.02.  6 000 000  x 25% = mva tilgode 1 500 000 

 

 

2. termin (mars og april) X6 

Nota fra entreprenør 1.4.  6 000 000 x 25% = mva tilgode 1 500 000 
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Intet i 3. termin X6. 

 

4. termin (juli og august) X6 

Sluttfaktura fra entreprenør 12 000 000 x 25% =  3 000 000 

Byggeledelse, byggekontroll, august 500 000  x 0,25 = 125 000 

Takst, august  20 000  x 0,25 = 5 000 

Sum avgift tilgode 4. termin X6 3 130 000 

 

Ikke mva på offentlige gebyrer for byggemelding og saksbehandling, jf. mval. § 3-9(1). 

 

Samlet tilbakebetalt mva pga oppføringen av bygget = 2 100 000 + 1 500 000 + 1 500 000 + 

3 130 000 = 8 230 000 

 

 

Oppgave b - Beløp inn på saldo og skattemessige avskrivninger i X5 og X6 

 

Kostprisen for anlegget går inn på saldo for avskrivning i X6, det året bygget blir ferdig. 

Ingen avskrivning i X5, se sktl. § 14-30 og  § 14-42, 2. ledd a. 

 

Inn på saldo i X6 ( gruppe h): 

 

Entreprenør, betaling ex mva  30 000 000 

Arkitekthonorar (ex mva) 1 500 000 

Tekniske konsulenter (ex mva) 900 000 

Offentlige avgifter (byggemelding) ikke mva-belagt 25 000 

Byggeledelse og byggekontroll ( ex mva) 500 000 

Kostpris X6 32 925 000 

-10% overføres til saldo j  3 292 500 

Avskrivningsgrunnlag saldo h i X6 29 632 500 

4% saldoavskrivning i X6 1 185 300 

Saldo til X7 28 447 200 

 

Avskrivningsgrunnlag saldo j i X6 3 292 500 

10% saldoavskrivning i X6 329 250 

Saldo til X7 2 963 250 

 

Takstutgiftene behandles som finansieringsutgifter og utgiftsføres direkte. Byggelånsrenter er 

forutsatt behandlet på samme måte – fradragsført etter realisasjonsprinsippet, § 14-2(2).  

Disse kan man aktivere for avskrivning om så ønskes, se bestemmelse i § 6-40, 8. ledd. 

 

(Oppgaven gir ingen opplysninger om tilknytningsavgifter for vann, kloakk og strøm. Slike 

kostnader skal iflg. Skatte-ABC balanseføres uten avskrivning, altså som del av verdi  på 

tomten.  ”evigvarende  verdi”. ( Stikkord:Driftsmiddel-avskrivning på/inntektsføring av 

saldo, 16.29 Tilkoblingsavgift for vann og kloakk) 
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Oppgave c - Totalentreprenøren står selv for byggeledelse. Utenlandsk arkitekt 

 

(Den gang dette var en eksamensoppgave, var poenget at byggeledelse – som separat levert 

tjeneste – ikke var mva-pliktig. Videre ble det ikke beregnet mva ved import av tjenester.) 

 

Det har ikke (lenger) noen betydning for mva-plikten om byggeledelse leveres av 

entreprenørfirmaet eller av et annet firma. (Men det kan jo være greitt å ha et uavhengig firma 

til å kontrollere entreprenørens leveranser!) Om Hagehandel kjøper arkitekttjenester fra 

utlandet, skal det beregnes mva etter § 3-30(1) jf.§ 11-3. Fradragsretten er den samme som 

vist foran.  Disse endringene får altså ingen avgiftsmessige effekter. 

 

Oppgave d - Halvparten av bygget skal leies ut 

 

Hvis Hagehandel skal få fradrag for inngående mva for den del av byggekostnadene som kan 

henføres til utleiearealet, må firmaet frivillig registreres etter mval.§ 2-3. Betingelsene for slik 

registrering synes å være oppfylt; produksjon og salg av bøker er opplagt avgiftspliktig 

virksomhet. Det forutsettes derfor at Hagehandel frivillig registreres for utleieforholdet, § 2-

3(1)a. Dette gjelder hele arealet som leies ut til Stortrykk AS. 

Beløp som skal inn på saldo (gruppe h og j), blir som foran, byggets netto kostnad ex mva.  

 

 

Oppgave e - Påkosting og vedlikehold i X7 

a)  Vedlikehold 

Det gis fullt fradrag for mva på vedlikeholdsutgifter av utleid bygg når utleieforholdet er 

registrert etter § 2-3, jf.§ 8-1.  

Fradrag for mva = 150 000 x 0,25  = 37 500 

 

b)  Påkosting, ny heis 

Fradrag for mva =  500 000 x 0,25 = 125 000 

Inn på saldo j går da 500 000  

 

 Saldo gruppe j pr. 01.01.X7 = 2 963 250 

+Påkosting, ny heis i  X7 500 000 

 Avskrivningsgrunnlag X7 3 463 250 

- 10% saldoavskrivning X7   346 325 

 Saldo pr. 01.01.X8 3 116 925 

 

Saldo gruppe h pr. 01.01.X7 = 28 447 200 

Vedlikehold utgiftsføres direkte 0 

 Avskrivningsgrunnlag X7 28 447 200 

- 4% saldoavskrivning X7  1 137 888  

Saldo pr. 01.01.X8 27 309 312 
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Oppgave f - Salg av bygget i Lillevik, kjøp av nytt (brukt) bygg i Storevik 

 

Salg av fast eiendom ligger utenfor avgiftsområdet, jf. mval § 3-11(1), altså ingen 

avgiftsberegning av kjøpesummene. Eiendomsmegling er imidlertid en avgiftspliktig tjeneste, 

så megleren skal beregne mva av sin provisjon. (Antar at denne er fradragsberettiget for 

selgeren av eiendommen, siden eiendommen er benyttet innenfor mva-området.) Ikke mva på 

dokumentavgiften til staten. Heller ikke på tinglysingsgebyret, mval. § 3-9(1) 

 

Her må det foretas tilbakeføring av fradragsført inngående avgift når bygget selges før det er 

gått 10 år, se § 9-1 flg..  Hvis kjøperen av eiendommen overtar ”justeringsforpliktelsen”, kan 

tilbakeføringen unnlates hos selger, jf § 9-3(1).  Det kan være fristende å legge dette til grunn, 

og det vil nok også bli avtalt der det er mulig, men i fortsettelsen gjøres det et forsøk på å 

foreta tilbakeføring og beregne skattemessig virkning ut fra dette (det har blitt relativt 

komplisert med de nye reglene).  

 

 

Oppgave g - Skattemessige virkninger i X8 av skifte av bygning 

 

 Salgssum bygning i Lillevik, brutto 40 000 000 

- Provisjon til megler 1,8% herav (ex. mva)  720 000 

 Netto salgssum til selger  39 280 000 

-10% henføres til vederlag for tekniske installasjoner*  3 928 000 

Netto vederlag som henføres til saldo h  35 352 000 

 -Saldo pr. 01.01.X8 var  27 309 312 

 -Tilbakeført inngående merverdiavgift på grunn av salget** 5 802 125 

 Gevinst, inn på gevinst- og tapskonto  2 240 563  

 Herav til inntekt i X8, minimum 20% = 448 113 

 Fremført gevinst til X9 1 792 450 

 

*Fordeling av vederlag ved realisasjon på bygg og tekniske installasjoner er ikke regulert i 

lov eller forskrift, men antar her at det vil bli et skjønnsmessig spørsmål som må avklares 

mellom kjøper og selger på samme måte som kostpris også må fordeles mellom tomt og 

bygning. 

 

** Forutsetter her at tilbakeført mva skal øke saldoverdien på bygget og redusere gevinsten. 

 

Beregning av tilbakeføringsbeløp: 

Forutsetter at 10% av fradragsført mva på opprinnelig kostpris relaterer seg til tekniske 

installasjoner i bygget, slik at 90% av fradragsført mva danner grunnlaget for justeringen som 

føres på saldo h. 

Kr 8 230 000 x 0,90=kr 7 407 000 (se oppgave a) 

Av dette beløpet må det tilbakeføres for sju hele år, og i tillegg må det justeres 

forholdsmessig for salgsåret (bygget er ferdig i X6 og selges i X8, justeringsperioden er 10 

år). 

Tilbake føring for sju hele år: 

 7 407 000 x 0,10 x 7 =  5 184 900 

Tilbakeføring for salgsåret, brukt 2 mnd før salg: 
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7 407 000 x 0,10 x (0% x 2/12 + 100% x 10/12)=  617 225 

Sum 5 802 125 

 

Saldo j pr. 01.01.X8   3 116 925 

Tilbakeført inngående merverdiavgift på grunn av salget*** 755 197 

Sum saldoverdi  3 872 022  

-Netto vederlag for tekniske installasjoner (se foran)10%, sktl § 14-44(2)3 928 000 

Negativ saldo j  - 55 978  

 Herav til inntekt i X8, minimum 10%, sktl § 14-46 5 598 

 Fremført negativ saldo til X9 - 50 380 

 

***Beregning av tilbakeføringsbeløp: 

Forutsetter at 10% av fradragsført mva på opprinnelig kostpris relaterer seg til tekniske 

installasjoner i bygget.  Forutsetter videre at justeringsperioden for tekniske installasjoner i 

bygget er 10 år på samme måte som for bygget. 

 

Kr 8 230 000 x 0,10=kr 823 000 (se oppgave a) 

 

Av dette beløpet må det tilbakeføres for sju hele år, og i tillegg må det justeres 

forholdsmessig for salgsåret (bygget er ferdig i X6 og selges i X8, justeringsperioden er 10 

år). 

Tilbakeføring for sju hele år: 

 823 000 x 0,10 x 7 =  576 100 

Tilbakeføring for salgsåret, brukt 2 mnd før salg: 

823 000 x 0,10 x (0% x 2/12 + 100% x 10/12)=  68 581 

Sum 644 681 

 

I tillegg må det tilbakeføres merverdiavgift på heisen som ble anskaffet i X7: 

 

Kr 500 000 x 0,25 = kr 125 000, fradragsført beløp i X7.  

 

Av dette beløpet må det tilbakeføres for åtte hele år, og i tillegg må det justeres 

forholdsmessig for salgsåret (heisen anskaffes i X7 og selges i X8, forutsetter at 

justeringsperioden er 10 år også her). 

Tilbakeføring for åtte hele år: 

 125 000 x 0,10 x 8 =  100 000 

 

Tilbakeføring for salgsåret, brukt 2 mnd før salg: 

125 000 x 0,10 x (0% x 2/12 + 100% x 10/12)=  10 416 

Sum 110 416 

 

Samlet tilbakeført mva 644 681 + 110 416 = 755 097 

 

 

 Kjøpesum nytt bygg  48 000 000 

- 10% henføres til saldo j tekniske installasjoner 4 800 000 

+ Dokumentavgift 2,5% av kjøpesummen 1 200 000 
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+Tinglysingsgebyr ( kr 2 200 iflg. oppgaven)      2 200 

 Inn på saldo (egen saldo) gruppe h 44 402 200 

 4% saldoavskrivning i X8  1 776 088 

 Restsaldo til neste år 42 626 112 

 

 

Saldo j, tekniske installasjoner i det nye bygget 4 800 000 

 10% saldoavskrivning i X8  480 000 

 Restsaldo til neste år 4 320 000 

Det føres en egen saldo j for hvert bygg, sktl § 14-41(4). 


