
Sist oppdatert: 7. oktober 2021 

 

Hva inneholder oversikten: En link fra temaer berørt i bokas del 1 (personbeskatning utenfor næringsvirksomhet) til relevante oppgaver og eksempler for 

hvert tema. 

 

Status: Oversikten er under arbeid, og blir løpende utvidet. (Den utarbeides nå i 2021, men skal benyttes i mange år framover.) Per nå er oppgaver og 

eksempler fra kapittel 1 (lærebok og studiebok), kapittel 5 (formuedelen) og kapittel 11 (formuedelen) fullt ut innarbeidet i oversikten. Temaer, oppgaver 

og eksempler fra andre kapitler enn 1 og 5 er ikke komplett i oversikten.  

Se oversikt på de kommende sidene i dokumentet. 

 

 

  

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: 

"Personbeskatning utenfor næringsvirksomhet" 

Oppgaver og eksempler i læreboka Oppgaver i studieboka

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller formuesart 

fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne arten eller ikke, 

selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller 

formuesart fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne 

arten eller ikke, selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Samleoppgaver som dekker stoff fra hele bokas del 1 personbeskatning Kapittel 5.8 er et samleeksempel. Oppgaver i kapittel 5: 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19. 

1-15, 1-16 (3, 4, 5), 2-26, 2-27, 2-28, 3-11, 3-12, 4-18, 4-19, 5-5, 5-6, 5-7, 

5-8, 11-30, 11-31, 11-32

Temaer som primært omtales i kapittel 1

Skatt og moral, skatteatferd Kapittel 1: oppgave 1 1-16 (1, 2, 3)

Skatt som inntekt for offentlig sektor og det offentliges utgifter, hvorfor vi har 

skatt/skattesystem samt mulig ulemper ved skatt/skattesystemet

Kapittel 1: oppgave 2, 3, 6 1-2, 11-30 (l)

Skattebegrepet Kapittel 1: oppgave 2, 4, 5 1-1, 1-16 (3, 4), 11-30 (k)

Formål med og hovedprinsipper i skattesystemet Kapittel 1: oppgave 12. Kapittel 5: oppgave 19. 1-13, 1-14, 1-16 (3, 6, 7), 5-4 (spm 6), 15-5 (i), 1-30 (l)

Rettskilder Kapittel 1: oppgave 7

Begrepene skattesubjekt, skatteobjekt, inntektsår, skattefastsettingsår Kapittel 1: oppgave 8, 14 1-3a, 1-4, 1-5, 1-16 (3)

Oversikt over skattegrunnlag og typer skatt Kapittel 1: oppgave 9, 10, 13 1-16 (4, 5)

Formell versus materiell skatterett Kapittel 1: oppgave 11



  

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: 

"Personbeskatning utenfor næringsvirksomhet"

Oppgaver og eksempler i læreboka Oppgaver i studieboka

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller formuesart 

fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne arten eller ikke, 

selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller 

formuesart fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne 

arten eller ikke, selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Temaer fra kapittel 2 Inntekt utenfor  næring

Generelt om inntekt (fordel) Kapittel 1: oppgave 22, 23 1-11, 1-16 (11, 12)

Tidfesting / periodisering generelt Kapittel 1: oppgave 15, 16, 17 1-6, 1-9, 1-16 (10)

2.1.1 Tidfesting / periodisering av fordel vunnet ved arbeid Kapittel 1: eksemplet i kap. 1.8.3.2.2, oppgave 15, 16 1-6, 1-9, 1-16 (10)

2.4 Tidfesting / periodisering av fordel vunnet ved kapital Kapittel 1: eksempel nr. 1 i kap. 1.8.3.2.1, oppgave 15, 16, 18, 19b 1-6, 1-9, 1-16 (9, 10)

2.5.2 Tidfesting / periodisering av fordel vunnet ved kapital - spesifikt renteinntekter 1-9

Fordel vunnet ved arbeid - generelt 1-11, 1-16 (12), 

Fordel vunnet ved kapital - generelt - løpende avkastning 1-11, 1-16 (12), 

Fordel vunnet ved kapital - generelt - gevinst og tap ved realisasjon 1-11, 1-16 (12), 

Fordel ved å bo i egen bolig eller fritidsbolig 11-31 (e)

Utleie av bolig og fritidsbolig (utenfor næringsvirksomhet) 11-5 til 11-10, (11-28 til 11-29), 11-30 (b, c, d), 11-31 (e ), 11-32 (b)

Utleie av næringseiendom og tomt (utenfor næringsvirksomhet) 11-11, 11-31 (e)

Gevinst og tap ved realisasjon av fast eiendom Kapittel 1: oppgave 19a

Realisasjon av bolig og fritidsbolig (utenfor næringsvirksomhet) Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 11-12 til 11-18, 11-30 (i), 11-32 (a og d)

Realisasjon av fast eiendom (fra AS, i næringsvirksomhet) 11-19 til 11-20

Realisasjon av bolig og fritidsbolig: botid og eietid Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 (11-12 til 11-17), 11-18, 11-30 (i), 11-32 (a og d)

Bolig: vedlikehold og påkostning 11-5, 11-7, 11-15, 11-17, 11-27 til 11-29, 11-30 (i), 11-31 (e )

Lønn voksen person Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 11-31 (c)

Lønn barn Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Styregodtgjørelse Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Firmabil Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 11-31 (c)

Personinntekt 11-31 (c)

Renteinntekt bank Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 11-31 (e)

Renteinntekt obligasjoner

Aksjeutbytte fra aksjer eid utenfor aksjesparekonto (for person utenfor 

næringsvirksomhet)

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Aksjeutbytte fra aksjer eid via aksjesparekonto (for person utenfor næringsvirksomhet)

Avkastning på sparedelen av livsforsikring Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Barnebidrag Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8



 

  

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: 

"Personbeskatning utenfor næringsvirksomhet"

Oppgaver og eksempler i læreboka Oppgaver i studieboka

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller formuesart 

fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne arten eller ikke, 

selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller 

formuesart fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne 

arten eller ikke, selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Temaer fra kapittel 3

Tidfesting / periodisering av kostnader knyttet til arbeidsinntekter mv. Kapittel 1: oppgave 17 1-6, 1-10

Tidfesting / periodisering av kapitalkostnader Kapittel 1: oppgave 17 1-6, 1-10

Tidfesting / periodisering av kapitalkostnader - spesfikt rentekostnader Kapittel 1: oppgave 15 1-10

Rentekostnad Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 11-31 (e)

Minstefradrag lønnstaker Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 11-31 (e)

Minstefradrag barns inntekt Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Fradrag mellom reise mellom hjem og arbeid (reiseavstandsmodellen) Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Fagforeningskontingent Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Premie til pensjonsordning Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Foreldrefradrag Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Særfradrag enslig forsørger Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: 

"Personbeskatning utenfor næringsvirksomhet"

Oppgaver og eksempler i læreboka Oppgaver i studieboka

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller formuesart 

fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne arten eller ikke, 

selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller 

formuesart fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne 

arten eller ikke, selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Temaer fra kapittel 4

Beregning av personinntekt Kapittel 1: eksemplet i kap. 1.9.2 1-8b, 1-8c

Skatteberegning trygdeavgift og trinnskatt, inkludert personfradrag (person utenfor 

næring)

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 11-31 (d)

Beregning av alminnelig inntekt Kapittel 1: eksemplet i kap. 1.9.2 1-8a

Skatteberegning alminnelig inntekt, inkl personfradrag (person utenfor næring) Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 11-31 (f)

Fradrag i skatt - BSU Kapittel 4: eksemplet i kapittel 4.8.1 5-6 (c (vurder)), 11-30 (a)

Fradrag i skatt - skatt betalt i utlandet mv. Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Marginalskatt Kapittel 1: eksempler i kap. 1.9.5 1-12

Skatt og familie 1-3c, 1-3d, 5-7



 

  

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: 

"Personbeskatning utenfor næringsvirksomhet"

Oppgaver og eksempler i læreboka Oppgaver i studieboka

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller formuesart 

fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne arten eller ikke, 

selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Merk at enkelte oppgaver kun er linket mot en inntekts- eller 

formuesart fordi det må avklares hvorvidt spørsmålet gjelder denne 

arten eller ikke, selv om løsningen viser seg ikke å gjelde denne arten.

Temaer fra kapittel 5

Samleeksempler fra kap. 5 Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.6, oppgave 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 18 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-8, 11-30 (m), 11-31 (a og b)

5.2 Tidspunkt for beregning av skattemessig formue Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.2, oppgave 1 5-5 (f, g og h), 5-6 (a)

5.3.1 Begrepet bruttoformue Kapittel 5: oppgave 2, 4, 10, 18 5-4 (spm 1, 2 og 6)

5.3.2 Eiendeler som ikke inngår i bruttoformue (skattemessig formuesverdi = 0) Kapittel 5: oppgave 2 (vurder kap. 5.3.2.5 vs. kap. 5.4.1), 4, 9 5-1, 5-4 (spm 1, 2 og 6), 5-8

5.4.1 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - hovedregel Kapittel 5: oppgave 2, 9

5.4.1 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - virtuell valuta Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.1 5-5 (e )

5.4.1 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - utenlandsk valuta Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.1 5-2 (e ), 5-4 (spm 9)

5.4.2 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - bankinnskudd Kapittel 5: eksemplene i kapittel 5.6 og 5.8, oppgave 7, 11 5-1, 5-3, 5-4 (spm 7 og 10), 5-5 (a og f), 5-8, 11-30 (m), 11-31 (a)

5.4.2 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - utestående fordringer mv. Kapittel 5: oppgave 2, 9 5-1 (vurder kap. 5.4.2.2 vs. 5.3.2.7), 5-4 (spm 2, 6 (vurdering), 7 og 11)

5.4.3 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - kontanter Kapittel 5: eksemplene i kapittel 5.6 og 5.8, oppgave 7, 9, 17 5-1, 5-3, 5-4 (spm 6 og 9), 5-5 (a, g (vurder) og h (vurder)), 11-30 (m), 11-

31 (a)

5.4.3 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - innbo og løsøre inkl. fritidsbåter med 

salgsverdi under kr 50 000

Kapittel 5: eksempler i kapittel, 5.4.3.2, 5.4.3.4, 5.6 og 5.8, oppgave 5, 7, 9, 

11 

5-1, 5-2 (d), 5-3, 5-4 (spm 4, 5 og 11), 5-5 (a), 5-6 (a), 5-8, 11-30 (j)

5.4.3 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - båter med salgsverdi på minst kr 50 000 Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.3.4, oppgave 5, 5-4 (spm 5), 5-8

5.4.3 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - privatbiler, campingvogner, bobiler, 

motorsykler, snøscootere

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.3.4, 5.6, oppgave 5, 7, 9, 11 5-1, 5-2 (f), 5-3, 5-4 (spm 11), 5-6 (a), 5-8, 11-30 (m)

5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - primærbolig Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.4.1, 5.8, oppgave 7, 9, 11 5-1 (vurder mot sekundær), 5-2 (c ), 5-4 (spm 7, 9 og 11), 5-5 (a 

(vurder)), 5-6 (a), 5-8, 11-21 (a og b), 11-22 (a og c), 11-23 (a), 11-27, 11-

30 (e og m), 11-31 (a), 11-32 (c)

5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - sekundærbolig Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.4.1, oppgave 5-4 (spm 7, 9 og 11), 5-5 (a (vurder), h (vurder)), 5-8, 11-22 (b og d), 11-

23 (b), 11-27, 11-30 (f og m), 11-32 (c)

5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - andel i boligselskap (bolig og andel 

annen formue og gjeld)

5-3, 5-4 (spm 9)

5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - fritidsbolig Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.4.2, 5.6 og 5.8, oppgave 2, 7, 9 5-1, 5-4 (spm 9 og 11), 5-6 (a (vurder)), 5-8, 11-21 (c), 11-25, 11-27 (ikke 

del av oppgave, men se kommentar i løsning), 11-30 (i og m)

5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - næringseiendom (Se stikkord om 

formuesverdi av næringseiendom under kapittel 11 med link til oppgaver og 

eksempler)

5-4 (spm 9), 5-5 (d), 11-22 (e til i), 11-24, 11-30 (g), 11-31 (a)

5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - tomter (inkl. også festede tomter) Kapittel 5: oppgave 9 5-4 (spm 2 og 9), 11-30 (h)

Formue i fast eiendom: vedlikehold vs. påkostning 11-27



 

  

5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.5.1, 5.6, oppgave 2, 17 5-2 (a), 5-4 (spm 9 og 10), 5-5 (a, f, g (vurder) og h (vurder)), 5-6 (a 

(vurder)), 5-8, 11-30 (m)

5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - ikke-børsnoterte aksjer i norske 

selskaper

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.5.2, oppgave 2, 7, 17 5-2 (b), 5-5 (a), 5-6 (a)

5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske 

selskaper

Kapittel 5: oppgave 2, 7

5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - andeler i verdipapirfond (både 

aksjefond, obligasjonsfond/andre fond og kombinasjonsfond)

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.5.4, oppgave 7

5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - aksjesparekonto (børsnoterte aksjer, 

egenkapitalbevis, aksjefond og bankinnskudd)

5.4.6 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - obligasjoner (børsnoterte og ikke-

børsnoterte)

Eksemplet i kapittel 5.6, 5-3, 5-4 (spm 7 og 9)

5.4.7 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - livsforsikringspolise Eksemplet i kapittel 5.6, oppgave 2, 9 5-4 (spm 7), 5-8

5.4.8 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - formue i utlandet

5.5.1 Begrepet gjeld Kapittel 5: oppgave 3 5-4 (spm 3 og 8)

5.5.1 Verdsetting av gjeld - hovedregel Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.6 og 5.8, oppgave 7, 9, 11, 17 5-1 (vurder primær- vs. sekundærbolig), 11-31 (a), 5-3 (vurder primær- 

vs. sekundærbolig), 5-4 (spm 3, 8, 9 og 10), 5-5 (a), 5-6 (a), 5-8, 11-31 (a)

Verdsetting av gjeld - spesialregler Kapittel 5: oppgave 9 5-3, 5-4 (spm 9)

5.5.2 Forpliktelser (evt. potensielle forpliktelser) som ikke inngår i skattemessig gjeld 

(skattemessig formuesverdi = 0)

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.6, oppgave 3 5-4 (spm 3 og 8), 5-6 (a (vurder))

5.5.3 Gjeldsreduksjon Kapittel 5: eksemplene i kapittel 5.5.3 og 5.6, oppgave 7, 10, 11, 17 5-2 (g og h), 5-4 (spm 6 og 10), 5-5 (a), 5-6 (a), 5-8 (vurder), 11-26, 11-31 

(a)

Nettoformue Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.6, 5.7 og 5.8, oppgave 6, 7, 8, 9, 11, 17 5-1, 5-4 (spm 10), 5-5 (a), 5-6 (a), 11-31 (a)

5.7 Beregning av formuesskatt, skatteberegning formue (person utenfor næring) Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.7 og 5.8, oppgave 6, 8, 9, 11, 18 1-8d, 5-1, 5-5 (b), 5-6 (b), 11-31 (b)

5.8: Skatteberegning samlet, både inntekts- og formuesskatt (person utenfor næring) Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8 5-5 (c ), 5-6 (c ), 11-30 (a), 11-31 (g)

Skattesubjekt formue (hvem er skattesubjekt, skattlegging særskilt eller under ett, 

familie osv.)

5-6 (a), 5-7, 5-8

Skattetrykk for ulike formuesobjekter (kun omhandlet i oppgaver, og indirekte under 

kap. om marginalskatt i kap. 1.9.5 og 4.6 i læreboka)

Kapittel 5: oppgave 18, 11-30 (m)

1.5 og 1.10: Formål med skattesystemet knyttet til formuesobjekter og formuesskatt 5-4 (spm 6), 5-5 (i)



 

Temaer fra kapittel 11

11.4.2 Formue - verdsetting tomannsbolig (topersonsbolig) 5-5 (b)

Temaer fra kapittel 12

Globalprinsippet 1-3b, 


