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Lars Fallans læreverk Innføring i skatterett videreføres i 2019 med tre forfattere: Lars Fallan, Even Fallan og Thomas Lund. Lars Fallan har fortsatt
hovedansvar for læreverket.
I kommende utgave blir det foretatt noen endringer (mer om det nedenfor),
men læreverket bygger fortsatt på følgende teser:
•
Undervisning av skatterett for økonomer bør i stor grad fokusere på
		
økonomiske virkninger av skattereglene (effekt på skattebetaling/		
		
kontantstrømmer)
•
		
		

Stor hyppighet av eksempler på og illustrasjoner av økonomiske 		
(beløpsmessige) konsekvenser og anvendelser av skattereglene er 		
pedagogisk viktig for innlæring av stoffet

		
		
		
		

- Antall eksempler knyttet til regler for underskudd til fremføring
utvides, herunder sammenhengen mellom midlertidige forskjeller,
underskudd til fremføring og endring av utsatt skatt/utsatt
skattefordel.

•
Læreverket oppdateres hvert år etter gjeldende skatteregler og -satser
		
for å øke bokas relevans for studentene
		
I utgaven som utkommer sommeren 2019 kommer blant annet følgende
endringer:
•
Næringsbeskatning. Stoffet utvides noe for å dekke rene kurs i 		
		
næringsbeskatning. Samtidig foretas en viss omstrukturering for 		
		
å gjøre en utvidet presentasjon enklere tilgjengelig for studentene.
		
- Tydeliggjøring av forholdet mellom skatteregler og finans regnskap
		
(utsatt skatt-modellen). En mer samlet gjennomgang av poster uten
		
forskjeller, poster med potensielle midlertidige forskjeller og
		
permanente forskjeller (i samme rekkefølge som i skattemeldingens		
skjema for forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige 		
		
verdier).
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- Et eget kapittel knyttet til næringsbeskatning og konsern med temaer
som konsernbidrag, rentebegrensningsregler, internprising og interesse
fellesskap, lån i konsernforhold og lovfestet/ulovfestet gjennomskjæring
i tillegg til skattemessig behandling av ulike regnskapsmessige 		
vurderinger knyttet til omløpsaksjer og anleggsaksjer (en utvidelse av
dagens gjennomgang av fritaksmetoden). Konsern over landegrensene
behandles kort.

•
		
		

Fast eiendom. Et eget kapittel om fast eiendom relevant for eiendomsmeglerstudenter. Sentralt, grunnleggende stoff om fast eiendom for de
fleste skattytere (formue, realisasjon og utleie) behandles som
tidligere under kapitlene om formue og alminnelig inntekt.

•
		
		

Læreverket gjøres noe mer modulbasert slik at utvalgte kapitler lettere
kan inkluderes eller droppes i det enkelte kurs hvor boken brukes som
pensum.

		
		
		
		

•
		
		
		
		

•
		
		

- En mer samlet gjennomgang av ulike potensielle transaksjoner
mellom aksjeselskap og aksjonær (utbytte, uttak, lån mellom selskap og
aksjonær osv.) for å gjøre det enklere å se sammenhengen mellom de
ulike beskatningsreglene.

Inkludering av flere eksempler knyttet til den «moderne» økonomien,
for eksempel internettsalg og tjenester, utleie av private eiendeler,
delingsøkonomi, kryptovaluta osv. Dette aktualiserer også spørsmålet
om hva som er eller når en driver virksomhet, noe som gis noe
ytterligere omtale.

OBS: Innholdet i tidligere utgaver vil fortsatt utgjøre hoveddelen av 		
boka. Det blir også lagt vekt på at bokens lengde ikke skal økes
vesentlig.

Om forfatterne
Professor emeritus Lars Fallan har vært ansatt ved NTNU Handelshøyskolen (tidl.
TØH) og Norges Handelshøyskole (NHH). Fallan har i en årrekke undervist i blant
annet skatterett og skatteøkonomi for økonomi- og revisorstudenter. Forskningen
hans omfatter blant annet skatteatferd, og han veileder masteroppgaver ved NTNU
Handelshøyskolen innen relaterte temaer. Han er dr.oecon. fra NHH med en
avhandling om skatteplanlegging i næringsvirksomhet.

Førsteamanuensis Even Fallan er ansatt ved Handelshøgskolen Innlandet, og har
tidligere vært ansatt ved NTNU Handelshøyskolen (TØH), Norges Handelshøyskole (NHH), KPMG og Kultur- og kirkedepartementet. Han underviser blant annet
i skatterett på bachelor i regnskap og økonomisk styring, skatte- og avgiftsrett for
eiendomsmeglere på bachelor i eiendomsmegling og i selskapsverdsettelse, og
skatteatferd på master i økonomi og ledelse. Fallans forskning inkluderer skatteatferd. Han har en ph.d. fra Copenhagen Business School, er utdannet cand.merc. og
siviløkonom fra NHH og høgskolekandidat fra TØH.
Statsautorisert revisor og høgskolelektor Thomas Lund er ansatt ved Høgskolen på
Vestlandet hvor han underviser innføringskurs og videregående kurs i skatte- og
avgiftsrett for økonomistudenter og kurs i bedriftsøkonomi og finansregnskap.
Lund har nesten ti års erfaring fra revisjonsfirmaet PwC, og har også vært ansatt i
Argentum Fondsinvesteringer. Han er utdannet statsautorisert revisor og siviløkonom
fra Norges Handelshøyskole og høgskolekandidat fra Høgskolen i Bergen.
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