Sist oppdatert: 07. november 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, 2, 5 og 11 (lærebok og studiebok) i stor grad innarbeidet i oversikten. Jeg arbeider nå med å innarbeide eksempler og oppgaver fra
kapittel 3 og 4 i oversikten.
Se oversikt på de kommende sidene i dokumentet.

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: "Personbeskatning Eksempler i læreboka
utenfor næringsvirksomhet"
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.

Oppgaver i læreboka

Samleoppgaver som dekker stoff fra hele bokas del 1 personbeskatning

Kapittel 5: Oppgaver 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

Kapittel 1: oppgave 1
Kapittel 1: oppgave 2, 3, 6

1-16 (1, 2, 3)
1-2, 11-30 (l)

Kapittel 1: oppgave 2, 4, 5
Kapittel 1: oppgave 12. Kapittel 5: oppgave 19.

1-1, 1-16 (3, 4), 11-30 (k)
1-13, 1-14, 1-16 (3, 6, 7), 5-4 (spm 6), 15-5 (i), 1-30 (l), 2-27k, 3-11b, 418d, 5-5i, (11-30 L)

Temaer som primært omtales i kapittel 1
Skatt og moral, skatteatferd
Skatt som inntekt for offentlig sektor og det offentliges utgifter, hvorfor vi har
skatt/skattesystem samt mulig ulemper ved skatt/skattesystemet
Skattebegrepet
1.5, 1.6 og 1.10 Formål med og hovedprinsipper i skattesystemet
Rettskilder
Begrepene skattesubjekt, skatteobjekt, inntektsår, skattefastsettingsår
Oversikt over skattegrunnlag og typer skatt
Formell versus materiell skatterett

Kapittel 5.8 er et samleeksempel.

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.

Kapittel 1: oppgave 7
Kapittel 1: oppgave 8, 14
Kapittel 1: oppgave 9, 10, 13
Kapittel 1: oppgave 11

1-3a, 1-4, 1-5, 1-16 (3)
1-16 (4, 5)

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: "Personbeskatning Oppgaver og eksempler i læreboka
utenfor næringsvirksomhet"
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.

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.

Temaer fra kapittel 2 Inntekt utenfor næring
Samleoppgaver fra kap. 2

Kapittel 2: oppgave 56

Generelt om inntekt (fordel)
Tidfesting / periodisering av inntekt generelt

Kapittel 1: oppgave 22, 23. Kapittel 2: oppgave 10 (vurder)
Kapittel 1: oppgave 15, 16, 56k

1-11, 1-16 (11, 12), 2-1 (inkl. f), 2-26
1-6, 1-9, 1-16 (10), 2-16a, 2-27 (d, e)

2.1 Fordel vunnet ved arbeid - om begrepet, hva som er skattepliktig inntekt
2.1 Skattefrie økonomiske fordeler/inntekter (jf. sktl §§ 5-1, 5-15)

Kapittel 2: oppgave 1, 2, 3, 6, 8b, 9 (a, b), 10 (vurder)
Kapittel 2: oppgave 6r, 8a, 9a (vurder), 10 (vurder), 56g

1-11, 1-16 (12), 2-1 (inkl. f), 2-6 (1, 2, 8), 2-16b, 2-26 (1, 2)
2-6 (8), 2-26 (1,2)

Kapittel 1: oppgave 15, 16

1-6, 1-9, 1-16 (10), 2-27d

Kapittel 1: eksemplet i kap. 1.8.3.2.2. Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.1.4.2.
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
2.1 Fordel vunnet ved arbeid - honorar, feriepenger, tips, provisjon, premier, stipend,
tantieme, gratiale, ventepenger o.l. (behandles likt som lønn, men skilles ut her dersom
man ønsker å øve på dette)
2.1 Fordel vunnet ved arbeid - lønn barn
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
2.1 Fordel vunnet ved arbeid - styregodtgjørelse, tilsvarende i representantskap, råd og Kapittel 4: siste eksempel i kap. 4.2.2.2. Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
utvalg
2.1 Fordel vunnet ved arbeid - ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt (dagpenger ved
arbeidsløshet, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger fra forsikring), vederlag ved
opphør av arbeidsforhold, erstatning (større enn 1,5 G) for ikke-økonomiske skade ved
usaklig oppsigelse / urettmessig avskjed

Kapittel 2: oppgave 6 (a, e, g, h), 56b

2-2, 2-3, 2-27 (a, b, d), 2-28, 11-31 ©

Kapittel 2: oppgave 6 (d, i, k, l), 56c

2-2, 2-3, 2-6 (2), 2-26 (1, 2), 2-27d, 2-28

Kapittel 2: oppgave 6c, 56 (d, h - vurder)

2-26 (1, 2), 2-27d

2.1.2 Pengeytelser (kan være alle typene inntekt under 2.1 ovenfor)

Kapittel 2: oppgave 3, 6

2-2, 2-3, 2-27 (a, b, d), 11-31 (c)

2.1.3 Naturalytelser - begrepsavklaring
2.1.3 Lønn i form av varer og tjenester ikke nevnt nedenfor
2.1.3.1.1 Naturalytelser - Rentefordel av rimelig lån i arbeidsforhold
2.1.3.1.2 Naturalytelser - Mobiltelefon, internett mv. dekket av arbeidsgiver (fri telefon
osv.)
2.1.3.1.3 Naturalytelser - Firmabil (privat bruk av arbeidsgivers bil) - personbil

Kapittel 2: oppgave 8b (vurder), 9 (a, b), 10 (vurder)
Kapittel 2: oppgave 9 (a, b - vurder), 10
Kapittel 2: oppgave 6m

2-1, 2-6 (3, 7, 8)
2-1 (a, b, c), 2-26 (1, 2)
2-1 (d), 2-4, 2-6 (2, 5), 2-27 (a, b)
2-6 (3), 2-27 (c - vurder)

Kapittel 2: oppgave 11, 12, 13, 14

2-3, 2-6 (3, 4), 2-27 (a, b), 11-31 (c, vurder)

2.1.1 Tidfesting / periodisering av fordel vunnet ved arbeid

Kapittel 1: eksemplet i kap. 1.8.3.2.2

2.1 Fordel vunnet ved arbeid - lønn

2.1.3.1.3 Naturalytelser - Firmabil - yrkesbil
2.1.3.1.3 Naturalytelser - Firmabil - andre biler
2.1.3.1.4 Naturalytelser - fri kost og losji
2.1.3.2.1 Naturalytelser - fri bolig
2.1.3.3.1 Naturalytelser - ansattes kjøp av aksjer til underkurs
2.1.3.3.2 Naturalytelser - opsjoner i arbeidsforhold
2.1.3.3.3 Naturalytelser - privat bruk av bonuspoeng opptjent på yrkesreiser
2.1.3.3.4 Naturalytelser - fri avis (uten tjenstlig behov)
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - generelt, om begrepet
2.1.3.4 Naturalytelser - pengegaver
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - jubileums- og oppmerksomhetsgaver
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - andre gjenstandsgaver
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - premiering av forslag til forbedringer (ikke skattefritt)
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - gaver utenom arbeidsforhold
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - personalrabatter
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - personalforsikring (ikke skattefritt, men rabatt)
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - utlånt datautstyr og annet fra arbeidsgiver
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - fri avis (med tjenstlig behov)
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - betalte besøksreiser til hjemmet for pendlere
2.1.3.4 Skattefrie naturalytelser - annet (rimelig velferdstiltak i bedriften som billig
kantine, bedriftshytte, avis på personalrom), redusert årsavgift betalingskort, spesielt
arbeidstøy (uniform, verne- og vareklær mv.), røykeavvenningskurs.

Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.1.3.1.1, oppgave 7
Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.1.3.1.2
Kapittel 2: eksemplene i kap. 2.1.3.1.3.1. Kapittel 5: eksemplet i kap. 5.8
(vurder).
Kapittel 2: eksemplene i kap. 2.1.3.1.3.2.

Kapittel 2: oppgave 6n.

Kapittel 2: oppgave 6 (o), 9 (b, vurder)
Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.1.3.3.1.
Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.1.3.3.2.

Kapittel 2: oppgave 4, 6 (f, s, vurder)
Kapittel 2: oppgave 6s
Kapittel 2: oppgave 4, 6f
Kapittel 2: oppgave 4, 6f
Kapittel 2: oppgave 4, 6 (j, q)

Kapittel 2: oppgave 8a

2-6 (8)
2-6 (2 - vurder, 8)
2-5 ( a til c - vurder)
2-5 (a, b, c og e - vurder), 2-6 (2 og 3 - vurder)
2-5e
2-5d
2-6 (3 - vurder)

2-1 (c - vurder)
2-5 (f, g)

2.1.4 Utgiftsgodtgjørelse - begrepsavklaring
2.1.4.1 Utgiftsgodtgjørelse - dekning av privatutgifter
2.1.4.2 Utgiftsgodtgjørelse - utgifter i tjenesten - generelt
2.1.4.2 Utgiftsgodtgjørelse - utgifter i tjenesten - overnatting
2.1.4.2 Utgiftsgodtgjørelse - utgifter i tjenesten - diettgodtgjørelse på reiser uten
overnatting
2.1.4.2 Utgiftsgodtgjørelse - utgifter i tjenesten - diettgodtgjørelse på reiser med
overnatting
2.1.4.2 Utgiftsgodtgjørelse - utgifter i tjenesten - kilometergodtgjørelse/
kjøregodtgjørelse/bilgodtgjørelse (ulike navn på samme type godtgjørelse)
2.1.4.2 Utgiftsgodtgjørelse - annen reisegodtgjørelse

Kapittel 2: oppgave 8b (vurder)
Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.1.4.2
Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.1.4.2

Kapittel 2: oppgave 6p, 9d, 15

2-1 (c - vurder), 2-6 (3 - vurder), 2-27 (c - vurder)
2-6 (3 - vurder, 6), 2-27 (c - vurder)
2-6 (6)
2-2, 2-6 (6 - vurder)

Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.1.4.2

Kapittel 2: oppgave 15

2-2, 2-3, 2-6 (6, 7)

Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.1.4.2

Kapittel: oppgave 6 (b, p), 9 (c, d)

2-2, 2-6 (6), 2-28

2.2 Pensjon - alderspensjon, etterlattepensjon, uførepensjon
2.2 Pensjon - barnepensjon
2.2 Pensjon - (utbetalinger fra skattefavorisert individuell sparing til pensjon)
2.2 Livrente
2.2 Uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad, utdeling fra legater,
introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere, kvalifiseringsstønad
2.2 Skattefrie periodiske ytelser o.l. - barnebidrag og andre periodiske underholdsbidrag Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
(til f.eks. nåværende, fraseparert og tidligere ektefelle, samboer, foreldre eller andre man
i avtale har påtatt seg forsørgeransvar overfor)
2.2 Barnetrygd, kontantstøtte, bostøtte
2.2 Føderåd/ kårytelser
2.3 Personinntekt

Kapittel 2: oppgave 6 (b, p), 9d
Kapittel 2: oppgave 5
Kapittel 2: oppgave 5. Kapittel 4: oppgave 22.
Kapittel 2: oppgave 5
Kapittel 2: oppgave 5
Kapittel 2: oppgave 56 (h - vurder)

11-31 (c)

2-26 (1, 2)
2-6 (2 - vurder)

2-26 (1)
Kapittel 2: oppgave 5
2-2, 2-3, 2-16b, 2-27 (a, c til j - vurder), 2-28, 11-15 (vurder), 11-29
(vurder), 11-32 (b, vurder)

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: "Personbeskatning Oppgaver og eksempler i læreboka
utenfor næringsvirksomhet"
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 gjelder flere typer fordel vunnet ved kapital
2.4 Fordel vunnet ved kapital - generelt
2.4 Tidfesting / periodisering av fordel vunnet ved kapital

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.
Kapittel 2: 34

Kapittel 1: eksempel nr. 1 i kap. 1.8.3.2.1

Kapittel 2: oppgave 36
Kapittel 1: oppgave 15, 16, 18, 19b, 56k

1-11, 1-16 (12),
1-6, 1-9, 1-16 (9, 10), 2-8, 2-10, 2-27e, 2-28

2.5 Fordel vunnet ved kapital - løpende avkastning - begrepet/generelt
Avkastning på sparedelen av livsforsikring, jf. sktl. § 5-20 andre ledd

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

2.5.1 Begrepet fast eiendom og generelt om fordel av fast eiendom
2.5.1.1 Fordel ved bruk av egen bolig eller fritidsbolig

Kapittel 2: oppgave 16
Kapittel 2: oppgave 18 (vurder), 19 (vurder)

2-7, 2-11 (a, c), 2-12g, 2-14 (1, 2, 5, 7, 8), 2-27b, 2-28, 11-6, 11-7, 11-27,
11-28, 11-31 (e )
11-27
2-7, 2-11 (b og e - vurder), 2-12 (a og e), 2-13, 2-14 (3, 6, 7, 8), 2-27b, 115, 11-7, 11-27, 11-28 (b, c, d, f), 11-29 (forutsett/vurder), 11-30 (c, d), 1131 (e )
2-7, 2-8 (vurder), 2-10, 2-12 (f), 11-6, 11-27
2-7, 2-12b, 2-27 (b - vurder), 11-27 (vurder), 11-28 (a, e), 11-30 (b), 1131 (e, vurder)

2.5.1.2 Skatteregler ved utleie av bolig, fritidsbolig og annen fast eiendom
2.5.1.2.1 Utleie av bolig (enebolig/leilighet, tomannsbolig osv.) - langtidsutleie

Kapittel 2: oppgave 21
Kapittel 2: de tre første eksemplene i kap. 2.5.1.2.1. Kapittel 11: eksempel i Kapittel 2: oppgave 17, 23, 24, 25a, 27, 28
kap. 11.3.3 og 11.3.4.

2.5.1.2.1 Utleie av bolig (flermannsbolig) - langtidsutleie
2.5.1.2.2 Utleie av bolig - korttidsutleie

Kapittel 2: det siste eksemplet i kap. 2.5.1.2.1, eksemplet i kap. 2.5.1.3
Kapittel 2: se tilsvarende løsning i eksempel i kap. 2.5.1.2.3. Kapittel 11: se
eksempel i kap. 11.3.3.

11.3.3 Utleie av bolig - kombinasjon av korttids- og langtidsutleie
11.3.4 Utleie av bolig - fordeling av leieverdi ved fellesrom
2.5.1.2.3 Utleie av fritidsbolig
2.5.1.2.4 Utleie av annen fast eiendom (næringseiendom, tomt mv., utenfor
næringsvirksomhet)
2.5.1.3 Utleie av fast eiendom - regnskapsfastsetting (inntekter - kostnader)

Kapittel 11: se eksempel i kap. 11.3.3
Kapittel 11: se eksempel i kap. 11.3.4
Kapittel 2: eksempel i kap. 2.5.1.2.3.
Kapittel 2: se eksempel i kap.. 2.5.1.2.4

Kapittel 2: oppgave 20
Kapittel 2: oppgave 24 (vurder)

2-7, 2-11d, 2-12 (c og d), 2-14 (1), 11-8, 11-9, 11-10
2-11 (e - vurder), 2-27f, 11-11, 11-31 (e)

Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.5.1.3

Kapittel 2: oppgave 21, 25b, 27, 28

2.5.1.3.1 Vedlikeholdskostnader og påkostning på fast eiendom - ifm. utleie av fast
eiendom (se vedlikehold vs. påkostning ifm. realisasjon av eiendom i pkt. 2.6.9)

Kapittel 2: se eksempel i kap.. - . 2.5.1.3.1 Vedlikeholdskostnader og
påkostning på fast eiendom - ifm. utleie av fast eiendom (se vedlikehold vs.
påkostning ifm. realisasjon av eiendom i pkt. 2.6.9
Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.5.1.3.2
Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.5.1.4
Kapittel 2: se eksempel i kap2.5.1.5
Kapittel 2: se eksempel i kap2.5.1.5
Kapittel 2: se eksempel i kap.. 2.5.1.5 Vederlagsfri bruk av andres eiendeler
(sktl. § 5-20

Kapittel 2: oppgave 22, 26 (obs: næringsvirksomhet), 27, 28

Kapittel 2: oppgave 9b (vurder).

2-8, 2-10, 2-12 (vurder), 2-13, 2-14 (1 og 2 - vurder, 3, 5 - vurder, 6 vurder, 7 og 8 - vurder), 2-27b, 11-5, 11-6, 11-11, 11-30 (c, d)
2-9, 2-10, 2-12 (vurder), 2-13, 2-14 (1 og 2 - vurder, 3, 5 - vurder, 6 vurder, 7 og 8 - vurder), 2-27b, 11-5, 11-7, 11-27, 11-28, 11-29, 11-31 (e
)
2-13, 2-14 (7), 11-29
2-7, 2-14 (1, 4)
2-14 (9), 2-27b
2-14 (11), 2-27b
2-14 (10)

Kapittel 2: oppgave 29

1-9, 2-16a, 2-27 (b, e)

Kapittel 2: oppgave 29, 34, 56e

2-16a, 2-17 (vurder), 2-27 (b, e), 2-28, 11-31 (e)

Kapittel 2: begge eksempler i kap. 2.5.2.2.1

Kapittel 2: oppgave 34, 56f
Kapittel 2: oppgave 33
Kapittel 2: oppgave 30, 31, 32, 34, 35

2-15 (a, g), 2-17 (b, c og d - vurder), 2-20, 2-21, 2-28

Kapittel 8: Eksempel i kap. 8.3.1.

Kapittel 2: oppgave 30, 31, 35 (vurder)
Kapittel 2: oppgave 30 (tilsvarende)

2.5.1.3.2 Vedlikeholdskostnader - fradrag ved overgang fra skattefritak til skatteplikt
2.5.1.4 Skattlegging av andelshaver i borettslag - diverse typer inntekter (og formue)
2.5.1.5 Fordel ved bruk av eget innbo og løsøre
2.5.1.5 Utleie og deling av innbo og løsøre
2.5.1.5 Vederlagsfri bruk av andres eiendeler (sktl. § 5-20 tredje ledd)

2.5.2 Tidfesting / periodisering av fordel vunnet ved kapital - løpende avskastning spesifikt renteinntekter
2.5.2.1 Renteinntekter på bankinnskudd, obligasjoner, fordringer, utlån mv.
2.5.2.1 Renteinntekter på skatt til gode
2.5.2.2 Utbytte - begrepet / generelt
2.5.2.2.1 Utbytte fra aksjer eid utenfor aksjesparekonto (både norske og utenlandske
aksjer)
2.5.2.2.2 Utbytte på aksjer eid via aksjesparekonto
2.5.2.3 Lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær
2.5.2.4 Utdeling fra verdipapirfond
2.5.2.5 Renteinntekter på lån fra personlige skattytere til selskaper (ekstra skatt)
2.5.2.6 Overskuddsandel og utdeling fra selskap med deltakerfastsetting

Kapittel 2: eksemplet i kap. 2.3.1.1 og siste eksempel i kap. 2.5.2.2.1.
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Kapittel 2: oppgave 23 (vurder), 27 (konsekvensene av korttidsutleie
framgår ikke av løsningsforslag, men er mulig utfra oppgaveteksten), 28
(konsekvensene av korttidsutleie framgår ikke av løsningsforslag, men er
mulig utfra oppgaveteksten)

Kapittel 2: oppgave 28
Kapittel 2: oppgave 18 (vurder), 19 (vurder)

2-15 (c, e), 2-17 (a), 2-27b
2-17

Kapittel 2: Eksempel i kap. 2.5.2.5. Kapittel 8: eksemplene i kap. 8.3.2.
Kapittel 2: oppgave 29
Kapittel 2: Eksemplene i kap. 2.5.2.6. Kapittel 10: eksemplene i kap. 10.2 og
10.3.

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: "Personbeskatning Oppgaver og eksempler i læreboka
utenfor næringsvirksomhet"
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.
2.6 Fordel vunnet ved kapital - gevinst og tap ved realisasjon av formuesobjekter generelt
2.6 Tidfesting av gevinst og tap ved realisasjon
2.6.1.1 Realisasjon av privat innbo og annet løsøre
2.6.1.2 Realisasjon av utenlandsk valuta
2.6.2 Realisasjon av muntlige fordringer og andre gjeldsbrev enn mengdegjeldsbrev
2.6.3 Realisasjon av verdipapirer - obligasjoner
2.6.3.1 Realisasjon av aksjer eid utenfor aksjesparekonto - aksjonærmodellen
2.6.3.2 Realisasjon av virtuell valuta
2.6.4 Realisasjon av aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis eid via aksjesparekonto
2.6.5 Realisasjon av alle underliggende eiendeler (substans) i AS - likvidasjon
2.6.6 Realisasjon av bolig
Botid og eietid

1-11, 1-16 (12), 2-18

Kapittel 1: oppgave 19b, 56k
Kapittel 2: oppgave 37, 38, 59
Kapittel 2: Eksemplet i kap. 2.6.1.2, eksempel nr. 2 i kap. 2.6.2 og eksempel i
kap. 2.6.3.2.
Kapittel 2: Eksemplene i kap. 2.6.2.
Kapittel 2: oppgave 39, 41
Kapittel 2: oppgave 39, 41
Kapittel 2: eksemplene i kap. 2.6.3.1. Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
Kapittel 2: oppgave 39, 40
Kapittel 2: eksempel i kap. 2.6.3.2.
Kapittel 2: oppgave 39
Kapittel 2: eksemplene i kap. 2.6.4.
Kapittel 2: oppgave 39
Kapittel 2: de tre første eksemplene i kap. 2.6.6. Kapittel 5: eksempel i kap.
5.8.
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
Kapittel 2: det siste eksemplet i kap. 2.6.6.

2.6.9 Påkostning vs. vedlikehold - ifm. realisasjon av fast eiendom (se påkostning vs.
vedlikehold ifm. utleie av eiendom i pkt. 2.5.1.3.1)

Kapittel 2: eksempel i kap. 2.6.9.

Kapittel 2: eksemplene i kap. 2.6.7.
Kapittel 2: eksempel i kap. 2.6.9.

2.7 Tilfeldige inntekter (lottogevinst, finnerlønn, nyhetstips, dusør, prispenger, funn av
malm og mineraler osv.)
2.8 Andre økonomiske fordeler som er skattepliktige
2.9 Fordeler som ikke er inntekt

1.5 og 1.10 Formål med skattesystemet - inntekt

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.
Kapittel 2: oppgave 36

2.6.6 Realisasjon av kombinert eiendom (både bolig- og forretningseiendom)
2.6.6 Realisasjon av gårdsbruk
2.6.6.1 Realisasjon av andel i borettslag og aksje i boligselskap
2.6.7 Realisasjon av fritidsbolig
2.6.8 Realisasjon av tomt
2.6.9 Beregning av gevinst ved realisasjon av fast eiendom

2.10 Arv og gave

Oppgaver i studieboka

Kapittel 2: eksempler i kap. 2.10.

2-19b, 2-22e
2-19 (a, c), 2-22 (c, d)

2-19d, 2-20, 2-21, 2-27j, 2-28
2-22 (a, b, c), 2-27g
2-27 (h, i)

Kapittel 2: oppgave 36, 42, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 60

2-23 (b - vurder, c, d, e, f, h), 2-24 (a, b, c), 2-25 (vurder), 2-27j, 2-28, 1112, 11-14, 11-15, 11-18, 11-32 (a og d)
2-23 (c, d, e, f, g, h), 2-24, 2-28, (11-12 til 11-17), 11-18, 11-30 (i), 11-32
(a og d)
Kapittel 2: oppgave 36
2-23 (b - vurder)
2-23b
Kapittel 2: oppgave 36, 43
2-23g
Kapittel 2: oppgave 36, 44, 47
2-23d, 2-24 (d, e, f), 2-28, 11-13, 11-16, 11-17, 11-30 (i), 11-32 (b)
Kapittel 2: oppgave 36, 45, 49, 61
2-23a, 2-25 (vurder)
Kapittel 1: oppgave 19a. Kapittel 2: oppgave 25b (vurder), 46, 49, 50, 51, 52, 2-24, 2-28, 11-14, 11-15, 11-17
60, 61
Kapittel 2: oppgave 22, 51, 52
2-24 (a, b, c), 11-15, 11-17, 11-27, 11-30 (i), 11-32 (a)

Kapittel 2: oppgave (42, 43, 44), 46, 47, 48

Kapittel 2: oppgave 54, 56i, 58

2-26 (3)

Kapittel 2: oppgave 41 (gjeldsettergivelse), 53, 56 (h - vurder, j, l)

2-26 (2)
2-26 (1, 3)

Kapittel 2: oppgave 55, 57, 59, 60, 61

2-26 (3), 2-27j
2-27k

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: "Personbeskatning Oppgaver og eksempler i læreboka
utenfor næringsvirksomhet"
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.
Tidfesting / periodisering av kapitalkostnader
Tidfesting / periodisering av kapitalkostnader - spesfikt rentekostnader
Minstefradrag lønnstaker
Minstefradrag barns inntekt
3.2.4.1 Reisekostnader mellom reise mellom hjem og arbeid (reiseavstandsmodellen nr.
1)
3.2.4.2 Arbeidsreise vs. yrkesreise
3.2.5.0 Reisekostnader ved besøk i hjemmet for pendlere (reiseavstandsmodellen nr. 2)
3.2.5.1 Skattemessig bosted
3.2.6 Fagforeningskontingent
3.2.7 Premie til pensjonsordning
3.3.1 Rentekostnader
Foreldrefradrag
Særfradrag enslig forsørger

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.

Kapittel 1: oppgave 17
Kapittel 1: oppgave 17
Kapittel 1: oppgave 15
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
Kapittel 3: eksemplene i kap. 3.2.4.1 og 3.2.5.1. Kapittel 5: eksemplet i
kapittel 5.8
Kapittel 3: eksemplet i kap. 3.2.5.1.

11-31 (e)
Kapittel 2: oppgave 11, 12, 13, 14 (oppgavene gjelder kun indirekte
reiseavstandsmodellen, men det finnes løsningsforslag for utregning)
Kapittel 2: oppgave 14 (oppgavene gjelder kun indirekte
reiseavstandsmodellen, men det finnes løsningsforslag for utregning)

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

2-2, 2-3
2-27b, 11-31 (e )

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: "Personbeskatning Oppgaver og eksempler i læreboka
utenfor næringsvirksomhet"
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
Skatteberegning trygdeavgift og trinnskatt, inkludert personfradrag (person utenfor
næring)
Beregning av alminnelig inntekt

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.

Kapittel 1: eksemplet i kap. 1.9.2
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

1-8b, 1-8c
11-31 (d), 4-18a, 4-19b

Kapittel 1: eksemplet i kap. 1.9.2

Kapittel 2: oppgave 34

Skatteberegning alminnelig inntekt, inkl personfradrag (person utenfor næring)
(Beregning av skattevirkning alminnelig inntekt for enkeltforhold)

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Kapittel 2: oppgave 34, 35

Fradrag i skatt - BSU
Fradrag i skatt - skatt betalt i utlandet mv.

Kapittel 4: eksemplet i kapittel 4.8.1
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.8

Kapittel 2: oppgave 34

Beregning av restskatt / skatt til gode
Marginalskatt
Skatt og familie

1-6, 1-10
1-6, 1-10
1-10

1-8a 2-27b (inntektssiden av beregningen pluss enkelte integrerte
fradrag), 2-28 (inntektssiden av beregningen pluss enkelte integrerte
fradrag), 3-11a (fradragene knyttet til 2-27), 3-12 (fradragene knyttet til
2-28), 4-18 (alminnelig inntekt fra 2-27b og 3-11a), 4-19 (alminnelig
inntekt fra 2-28 og 3-12)
11-31 (f), 4-18c, 4-19c
2-15 (b, d, f, h), 2-16c, 2-27 (c til j - vurder)
5-6 (c (vurder)), 11-30 (a)

(2-2 og 2-3, angitt, men ikke utregnet)
Kapittel 1: eksempler i kap. 1.9.5

1-12
1-3c, 1-3d, 5-7

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: "Personbeskatning Oppgaver og eksempler i læreboka
utenfor næringsvirksomhet"
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.

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.

Temaer fra kapittel 5
Samleoppgaver fra kap. 5

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.6.

Kapittel 5: 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
5.3.1 Begrepet bruttoformue
5.3.2 Eiendeler som ikke inngår i bruttoformue (skattemessig formuesverdi = 0)
5.4.1 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - hovedregel
5.4.1 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - virtuell valuta
5.4.1 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - utenlandsk valuta
5.4.2 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - bankinnskudd
5.4.2 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - utestående fordringer mv.
5.4.3 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - kontanter

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.2

Kapittel 5: oppgave 1
Kapittel 5: oppgave 2, 4, 10, 18
Kapittel 5: oppgave 2 (vurder kap. 5.3.2.5 vs. kap. 5.4.1), 4, 9
Kapittel 5: oppgave 2, 9

5-5 (f, g og h), 5-6 (a), 11-15, 11-30 (i)
5-4 (spm 1, 2 og 6)
5-1, 5-4 (spm 1, 2 og 6), 5-8

Kapittel 5: eksemplene i kapittel 5.6 og 5.8

Kapittel 5: oppgave 7, 11
Kapittel 5: oppgave 2, 9
Kapittel 5: oppgave 7, 9, 17

5.4.3 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - innbo og løsøre inkl. fritidsbåter med
salgsverdi under kr 50 000
5.4.3 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - båter med salgsverdi på minst kr 50 000
5.4.3 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - privatbiler, campingvogner, bobiler,
motorsykler, snøscootere
5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - primærbolig

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

Kapittel 5: oppgave 5, 7, 9, 11

5-5 (e )
5-2 (e ), 5-4 (spm 9)
5-1, 5-3, 5-4 (spm 7 og 10), 5-5 (a og f), 5-8, 11-30 (m), 11-31 (a)
5-1 (vurder kap. 5.4.2.2 vs. 5.3.2.7), 5-4 (spm 2, 6 (vurdering), 7 og 11)
5-1, 5-3, 5-4 (spm 6 og 9), 5-5 (a, g (vurder) og h (vurder)), 11-30 (m), 1131 (a)
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)

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.3.4
Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.3.4, 5.6

Kapittel 5: oppgave 5
Kapittel 5: oppgave 5, 7, 9, 11

5-4 (spm 5), 5-8
5-1, 5-2 (f), 5-3, 5-4 (spm 11), 5-6 (a), 5-8, 11-30 (m)

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.4.1, 5.8

Kapittel 5: oppgave 7, 9, 11

5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - sekundærbolig

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.4.1

5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - andel i boligselskap (bolig og andel annen
formue og gjeld)
5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - fritidsbolig

Kapittel 2: eksempel i kap. 2.5.1.4

5-1 (vurder mot sekundær), 5-2 (c ), 5-4 (spm 7, 9 og 11), 5-5 (a
(vurder)), 5-6 (a), 5-8, (11-15 vurder), 11-21 (a og b), 11-22 (a og c), 1123 (a), 11-27, 11-29 (vurder), 11-30 (e og m), 11-31 (a), 11-32 (c)
5-4 (spm 7, 9 og 11), 5-5 (a (vurder), h (vurder)), 5-8, 11-22 (b og d), 1123 (b), 11-27, 11-29 (vurder), 11-30 (f og m), 11-32 (c)
5-3, 5-4 (spm 9)

Kapittel 5: 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, vurder)

5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - næringseiendom (Se stikkord om
formuesverdi av næringseiendom under kapittel 11 med link til oppgaver og eksempler)
5.4.4 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - tomter (inkl. også festede tomter)
Formue i fast eiendom: vedlikehold vs. påkostning

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.1
Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.1
Kapittel 5: eksemplene i kapittel 5.6 og 5.8

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.4.2, 5.6 og 5.8

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

5-4 (spm 2 og 9), 11-30 (h)
11-27

5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.5.1, 5.6

Kapittel 5: oppgave 2, 17

5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - ikke-børsnoterte aksjer i norske selskaper
5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske
selskaper
5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - andeler i verdipapirfond (både aksjefond,
obligasjonsfond/andre fond og kombinasjonsfond)
5.4.5 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - aksjesparekonto (børsnoterte aksjer,
egenkapitalbevis, aksjefond og bankinnskudd)
5.4.6 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - obligasjoner (børsnoterte og ikkebørsnoterte)
5.4.7 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - livsforsikringspolise
5.4.8 Verdsetting av bruttoformue/eiendeler - formue i utlandet

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.5.2

Kapittel 5: oppgave 2, 7, 17
Kapittel 5: oppgave 2, 7

Kapittel 5: eksempel i kapittel 5.4.5.4

Kapittel 5: oppgave 7

Eksemplet i kapittel 5.6,

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)
5-2 (b), 5-5 (a), 5-6 (a)

5-3, 5-4 (spm 7 og 9)

Eksemplet i kapittel 5.6

Kapittel 5: oppgave 2, 9

5-4 (spm 7), 5-8

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.6 og 5.8

Kapittel 5: oppgave 3
Kapittel 5: oppgave 7, 9, 11, 17

5-4 (spm 3 og 8)
5-1 (vurder primær- vs. sekundærbolig), 11-31 (a), 5-3 (vurder primærvs. sekundærbolig), 5-4 (spm 3, 8, 9 og 10), 5-5 (a), 5-6 (a), 5-8, 11-31 (a)

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.6

Kapittel 5: oppgave 9
Kapittel 5: oppgave 3

5-3, 5-4 (spm 9)
5-4 (spm 3 og 8), 5-6 (a (vurder))

Kapittel 5: eksemplene i kapittel 5.5.3 og 5.6

Kapittel 5: 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
5.7 Beregning av formuesskatt, skatteberegning formue (person utenfor næring)

Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.6, 5.7 og 5.8
Kapittel 5: eksemplet i kapittel 5.7 og 5.8

oppgave 6, 7, 8, 9, 11, 17
oppgave 6, 8, 9, 11, 18

5-1, 5-4 (spm 10), 5-5 (a), 5-6 (a), 11-31 (a)
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

5.5.1 Begrepet gjeld
5.5.1 Verdsetting av gjeld - hovedregel

Verdsetting av gjeld - spesialregler
5.5.2 Forpliktelser (evt. potensielle forpliktelser) som ikke inngår i skattemessig gjeld
(skattemessig formuesverdi = 0)
5.5.3 Gjeldsreduksjon

5-5 (c ), 5-6 (c ), 11-30 (a), 11-31 (g)

Skattesubjekt formue (hvem er skattesubjekt, skattlegging særskilt eller under ett, familie
osv.)
Skattetrykk for ulike formuesobjekter (kun omhandlet i oppgaver, og indirekte under kap.
om marginalskatt i kap. 1.9.5 og 4.6 i læreboka)
1.5 og 1.10: Formål med skattesystemet knyttet til formuesobjekter og formuesskatt

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

Kapittel 5: oppgave 18,

11-30 (m)

5-4 (spm 6), 5-5 (i)

Eksempler på oppgaver og eksempler for ulike tema i bokas del 1: "Personbeskatning Oppgaver og eksempler i læreboka
utenfor næringsvirksomhet"
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.

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.

Temaer fra kapittel 11
11.2 Definisjon av ulike typer fast eiendom
11.3 Utleie og realisasjon av kombinerte bygg (kan omtales i dette kap.)
11.3 Realisasjon av fast eiendom (fra AS, i næringsvirksomhet)

Kapittel 2: oppgave 16
Kapittel 2: oppgave 24

2-11 (e - vurder)
11-19 til 11-20

11.4 Kvadratmetersats for verdsetting av primær- og sekundærbolig
11.4.2 Formue - verdsetting tomannsbolig (topersonsbolig)

11-32 (c )
5-5 (b)

Temaer fra kapittel 12
Globalprinsippet

1-3b,

