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Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 

Fredag 18. november 2011 

Dag 1, skatterettslig del 

 

 

Denne sensorveiledningen tar for seg de skatterettslige spørsmålene som oppstår i oppgaven.  

 

 

1. Pensum/læringskrav  

Det kreves god forståelse av følgende emner: 

 Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder 

trygdeavgiften, og hvilke skattesatser som gjelder for disse).  

 Skattesubjektene, herunder familiebeskatningen og de sentrale regler om skattlegging 

av selskaper og selskapsdeltakere.  

 Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt av fordeler vunnet ved arbeid, kapital og 

virksomhet.  

 Fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt.  

 Fradragsrett for gjeldsrenter og andre finansutgifter.  

 Kapitalgevinster og -tap.  

 Tidfestingsregler for arbeids- og kapitalinntekter og for utgifter knyttet til slik inntekt.  

 Rettkildene i skatteretten.  

Det kreves kjennskap til følgende emner:  

 De grunnleggende prinsippene i internasjonal skatterett  

 Tidfestingsregler for virksomhetsinntekt.  

 Reglene om personinntekt av arbeid.  

Litteratur 

Innføringslitteratur 

Aarbakke, Magnus: Skatterett, i Kåre Lilleholt (utg.): Knophs oversikt over Norges rett, 12. 

utgave 2003, s. 701-20. 

Hovedlitteratur 

Zimmer, Frederik: Lærebok i skatterett, 6. utgave 2009, unntatt kap. 17 – 19. Stoff som er satt 

med petit, omfattes ikke av lærestoffet. 

Boken dekker læringskravene godt. En del av det stoffet som er satt med petit og således ikke 

hører med til lærestoffet, vil likevel være nyttig lesning som bakgrunnsstoff, supplering osv.  

Støttelitteratur 

Brudvik, Arthur J.: Skatterett for næringsdrivende, 28. utgave 2005, eller senere utgaver.  

Brudvik, Arthur J. m.fl.: Skattelovkommentaren 2003/04, 2004.  

Skattedirektoratet (utg.): Lignings-ABC 2004, 2005, og senere utgaver.  
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2. Om oppgaven 

Oppgaven omhandler gevinstbeskatning ved realisasjon av boligeiendom, som står sentralt i 

pensum. I tillegg omhandler den reglene om betinget skattefritak. Begge deler omfattes av 

læringskravene, men reglene om betinget skattefritak utgjør en mer perifer del av skatteretten 

enn gevinstbeskatningsreglene.  Det fremgår av oppgaven hvilke problemstillinger som 

oppstår. Bortsett fra det første spørsmålet fremgår det også hvilke lovbestemmelser  som skal 

anvendes. Det må således forventes at de fleste kandidatene klarer å komme inn på riktig spor. 

De skatterettslige spørsmålene må anses som middels vanskelige. Noen av problemstillingene 

er ikke drøftet i læreboken, og utfordringen består i første rekke å få til selvstendige og gode 

drøftelser.   

 

Relevant stoff finnes først og fremst i Zimmer, Lærebok i skatterett (2009) (heretter kalt 

læreboken) s. 49 flg., kap. 8, særlig kap. 8.5.2, 8.5.4, 8.7.1, 8.7.2 og 11.10. 

 

3. Om gevinsten er skattepliktig 

 

3.1 Innledning 

Spørsmålet om beskatning av ekspropriasjonserstatningen må vurderes separat for hytta og 

tomten. Det fremgår ikke noe av oppgaven hvordan ekspropriasjonserstatningen på kr. 2 mill. 

fordeler seg på hhv. hytta og tomten. Hvis den skattemessige behandlingen blir forskjellig for 

de to delene, måtte det i praksis vært foretatt en fordeling av vederlaget. Dette er imidlertid 

ikke tema for oppgaven.  

 

3.2 Om ekspropriasjonen utløser skattepliktig 

Peder anfører at ekspropriasjonen ikke utløser skatteplikt. Denne anførselen må forstås slik at 

Peder hevder at ekspropriasjon ikke anse som realisasjon i skattemessig sammenheng. 

Spørsmålet må anses som et kontrollspørsmål, og alle bør klare å svare riktig på dette.  

 

Sktl. § 5-1 annet ledd oppstiller hovedregelen om skatteplikt for gevinst ved realisasjon. Hva 

som er realisasjon, fremgår av § 9-2.  

 

Hva som anses som realisasjon er behandlet i læreboken pkt. 8.7.1 s. 250 flg. Bokstav§ 9-2 

første ledd bokstav b er nevnt på s. 253.  

 

I § 9-2 fremgår det at realisasjon bl.a. omfatter overføring av eiendomsrett mot vederlag. 

Ekspropriasjon er uttrykkelig nevnt i bokstav b som eksempel på realisasjon.  

 

Hovedsaken må være at kandidaten har forstått at realisasjon bl.a. omfatter overføring av 

eiendomsrett mot vederlag, jf. § 9-2 første ledd innledningen, og at realisasjon omfatter mer 

enn frivillig salg. Om de skulle bygge skatteplikten direkte på § 5-1 annet ledd og overse at 

ekspropriasjon er uttrykkelig er nevnt i § 9-2 første ledd bokstav b, er dette en svakhet, men 

det bør ikke trekkes så mye for det, hvis de har forstått at ekspropriasjon anses som 

realisasjon.   

 

Det er dermed klart at Peder ikke kan høres med anførselen om at ekspropriasjon ikke anses 

som realisasjon.  
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Skulle noen komme til at skatteplikten må hjemles i § 5-1 første ledd, for eksempel som 

fordel vunnet ved kapital, eller at ekspropriasjon ikke utløser beskatning, er det en klar feil.   

 

3.3 Om eier- og brukskravet er oppfylt for hytta 

Spørsmålet er om vilkårene for skattefritak for fritidsbolig er oppfylt, jf. sktl. § 9-3 fjerde 

ledd. Etter denne bestemmelsen er gevinst ved realisasjon av fritidsbolig unntatt fra skatteplikt 

når eieren har brukt eiendommen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte år før 

realisasjonen.  

 

Det er ikke omtvistet at eiendommen etter sin art faller inn under § 9-3 fjerde ledd (”egen 

fritidsbolig”). Bestemmelsen stiller opp et eierkrav og et brukskrav. For at eierkravet skal 

være oppfylt, må realisasjonen finne sted eller avtales mer enn fem år etter ervervet.  

Utgangspunktet for fristen er behandlet i læreboken på side 235-236.   

 

Eierkravet regnes som utgangspunkt fra ervervet av hytta. Dette sikter til overtakelsen av 

eierbeføyelsene. Det fremgår imidlertid av siste passus at fristen skal løpe fra det tidspunkt 

hytta ble tatt i bruk eller i følge ferdigattest var oppført, hvis dette i tid ligger etter 

ervervstidspunktet. Vi vet ikke når det forelå ferdigattest. I dette tilfellet vil eiertid som 

refererer seg til tiden før hytta ble tatt i bruk ikke ha betydning. Det må derfor være greit om 

kandidaten legger til grunn at eierkravet regnes fra juli 2003 da hytta ble tatt i bruk, og at den 

da også var ervervet.    

 

Eiertiden avbrytes når realisasjonen ”finner sted eller avtales”. Dette vilkåret kommer jeg 

tilbake til. 

 

For ar brukskravet skal være oppfylt, må eiendommen ha vært brukt som egen fritidsbolig i 

minst frem av de siste åtte år før realisasjonen, regnet fra ervervet. Hytta ble tatt i bruk i juli 

2003, og det må legges til grunn at hytta også senest ble ervervet på dette tidspunkt.  

 

Hovedsaken her vil være om kandidaten har forstått at det er to vilkår, både at hytta er 

ervervet og at den må være tatt i bruk.  Kandidatene bør så raskt komme til at fristen begynner 

å løpe fra juli 2003. De fleste kandidatene gjør dette. De som roter dette til, må trekkes for 

det.   

 

Partene er uenige om når fristen avbrytes. Staten hevder at det er vedtaket om ekspropriasjon 

som er avgjørende, dvs. februar 2008, mens Peder hevder at det er avgjørende når 

overtakelsen fant sted, dvs. høsten 2008. I følge § 9-3 fjerde ledd avbrytes eiertiden når 

”realisasjonen finner sted eller avtales”.  Avtalealternativet er ikke aktuelt her, siden det er 

ekspropriasjon. Brukstiden avbrytes ved ”realisasjonen”. Eier- og brukstiden må da avbrytes 

da samtidig.  

 

Avbrytes fristen i februar er gevinsten skattepliktig, mens den er skattefri hvis den avbrytes 

høsten 2008. Spørsmålet er når det foreligger realisasjon eller når realisasjonen ”finner sted”. 

Loven sier ikke noe klart om hva som ligger i dette.  Når realisasjon foreligger i tid, er drøftet 

i læreboken s. 257 flg. Avtaleerverv er viet mest plass. Ekspropriasjon er nevnt nederst på s. 

259. Av petitavsnittet fremgår det at det i administrativ praksis har blitt krevd at skjønnet er 

endelig og at eksproprianten har krevd å bli satt i besittelse av eiendommen. Dette er en detalj 

som det ikke kan forventes at kandidaten har fått med seg. Derimot må det forventes en 

drøftelse ut fra hva som kreves for at en realisasjon skal foreligge. For avtaleerverv er det et 

vilkår at de vesentligste avtalevilkårene er fastlagt. For ekspropriasjon er det da nærliggende å 
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hevde at de vesentligste vilkårene for ekspropriasjonen er fastlagt. Dette kan hevdes å være 

når det er truffet vedtak om ekspropriasjon, dvs. februar 2008. I motsetning til når det gjelder 

et avtaleerverv hvor man ikke har blitt enige om prisen, så kan det hevdes at et vedtak om 

ekspropriasjon er definitiv.  Det er bestemt ved lov hvordan ekspropriasjonserstatningen skal 

fastsettes. Peder må finne seg i å bli fratatt eiendommen, uavhengig av hva det endelige 

vederlaget blir. En delkandidater trekker frem rettspraksis, og det er positivt.  Thora 

Nielsendommen, Rt. 1965 s. 1094 er her sentral og står i oppgavesamlingen.   Dommen gjaldt 

riktignok gjaldt avtaleerverv, men har også betydning i dette tilfellet. Dommen er nevnt i 

læreboken s. 258. Her var det bestemt ved rettsforlik at andelene i et ansvarlig selskap skulle 

utløses, men utløsningssummen skulle fastsettes senere ved voldgift. Høyesterett kom her til 

at avhendelse (realisasjon) først forelå da voldgiftsretten hadde fastsatt utløsningssummen. 

Dette tilsier at realisasjon også i dette tilfellet først foreligger i august 2008. Noen trekker 

også frem Eidedommen, Rt. 1995 s. 872 som også står i oppgavesamlingen, og som er referert 

i læreboken s. 259. Denne gjaldt en avtale om overdragelse av aksjer som var inngått i 

desember, mens selve overføringen og betalingen skulle skje i januar. Avhendelse 

(realisasjon) forelå i desember. Også Hurtigrutadommen, Rt. 2009 s. 1208 er relevant, men 

står ikke i domssammlingen (lagmannsrettsdommen er referert i læreboken s. 258). De som 

klarer å bruke rettspraksis på en fornuftig måte bør honoreres.  Noen kandidater trekker inn 

sktl. § 14-2 om tidfesting, og kommer til at realisasjon skjedde i oktober, da Peder fikk en 

ubetinget rett til vederlaget. Dette er en klar feil, og avslører at kandidaten ikke har forstått 

forskjellen mellom realisasjon som vilkår for skatteplikt, og realisasjonsprinsippet som vilkår 

for tidfesting. Dette må medføre trekk.  

 

De beste grunner taler i dette tilfellet for at realisasjon skjedde i august, da erstatningen ble 

fastsatt.  Som vanlig er det drøftelsen og ikke konklusjonen som er avgjørende.  

 

3.4 Beskatning av tomten 

3.4.1 Utgangspunkt 

Staten anfører at Peder aldri har eid tomten. Statens anførsel må forstås som en påstand om at 

skattefritaksregelen i § 9-3 fjerde ledd ikke kan få anvendelse for tomten, fordi det ikke har 

skjedd noen realisasjon. Dette kommer jeg tilbake til i pkt. 3.4.4. 

 

Peder på sin side hevder at tomtefesteloven § 33, som gir festeren rett til å forlenge festet på 

ubestemt tid, innebærer at han var eier av tomten i forhold til sktl. § 9-3 fjerde ledd. Peders 

anførsel må forstås slik at han hevder at tomten også faller inn under begrepet ”fritidsbolig”, 

og at eierkravet også er oppfylt for tomten.  

 

Det er naturlig først å drøfte om Peder var eier av tomten i forhold til § 9-3 fjerde ledd. Er han 

eier, blir spørsmålet om tomten faller inn under § 9-3 fjerde ledd, som en del av fritidsboligen. 

Hvis han ikke var eier, blir så spørsmålet om det da er hjemmel for skatteplikt, evt. på hvilket 

grunnlag. 

 

3.4.2 Om Peder var eier av tomten 

Det fremgår av oppgaven at Peder i 2000 inngikk en festeavtale på 80 år. En festeavtale er en 

begrenset rett i en fast eiendom, og innebærer som utgangspunkt ingen eiendomsrett. 

Kandidatene må drøfte betydningen av at tomtefesteloven § 33 gir rett til å forlenge 

festeavtalen på ubestemt tid. Denne forståelsen av tomtefesteloven § 33 er ikke omstridt, og 

det er ingen grunn for kandidatene til å gå nærmere inn på tomtefesteloven.  
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Spørsmålet er om den omstendighet at Peder og hans etterkommere har en ubetinget rett til å 

forlenge festeavtalen til evig tid, innebærer at han anses som eier av tomten i forhold til § 9-3, 

fjerde ledd.  I forhold til § 9-3, fjerde ledd vil det da være tomten som realiseres, i motsetning 

til at festeavtalen overdras. Kandidatene kan gjerne ta utgangspunkt i at en realisasjon 

omfatter en overdragelse av eiendomsrett mot vederlag, jf. § 9-2 første ledd. Kandidatene kan 

videre ta utgangspunkt i at det privatrettslige innholdet av denne typen begreper som 

utgangspunkt skal legges til grunn når det har betydning ved beskatningen, se læreboken s. 49 

flg. Privatrettslig må Peder i dette tilfellet anses for å være fester og ikke eier av tomten. På 

den annen side skal man i skatteretten som oftest legge de reelle forhold til grunn. Peder har 

en stor del av eierbeføyelsene. Han kan langt på vei råde over tomten omtrent som en eier. 

Bruksretten er altomfattende og han kan ikke fratas bruksretten. Også reelle hensyn kan 

trekkes inn. Det er vanskelig å se noen reelle hensyn som tilsier at overdragelse av en slik 

festeavtale skal være skattepliktig når den overdras sammen med tomten, mens det er 

skattefrihet hvis Peder har den formelle eiendomsretten til tomten. I Lignings-ABC  2010/11 

s. 230 pkt. 10.1 er det lagt til grunn at det bare er i de tilfellene hvor festeren etter 

tomtefesteloven § 33 faktisk innløser tomten at eiertiden skal regnes fra det tidspunkt 

festekontrakten tok til gjelde. Fortsetter han å være fester etter tomtefesteloven, til tross for at 

han har innløsningsrett, anses han også som fester i skattemessig sammenheng. Dette kan det 

naturligvis ikke forventes at kandidatene skal kjenne til hva som står i Lignings-ABC, og den 

rettskildemessige betydningen er begrenset. Drøftelsen vil også her være avgjørende.  

 

3.4.3 Om eier- og brukskravet er oppfylt for tomten 

For det tilfellet at Peder anses som eier av tomten, blir spørsmålet om tomten sammen med 

bygningen faller inn under § 9-3 fjerde ledd. Som nevnt er det lang praksis for at en naturlig 

arrondert tomt hører med til fritidsboligen i forhold til denne bestemmelsen. Dette må 

kandidatene uten videre kunne forutsette, og det krever ingen drøftelse. Spørsmålet er om 

eier- og brukskravet er oppfylt for tomten. Under hovedforhandlingen hevdet staten at 

tomtefesteloven først trådte i kraft 1. november 2004, slik at Peder under enhver omstendighet 

først ble eier fra dette tidspunktet. Drøftelsen forutsetter at retten har adgang til å ta denne 

anførselen i betraktning.  

 

Det må uten videre kunne legges til grunn at før 1. november 2004 var det ikke grunnlag for å 

anse rettighetshaveren etter en slik festekontrakt som eier av tomten. Mange kandidater  

kommer til at Peder ikke kan anses som eier av tomten, og ser ikke betydningen av dette 

tidsmesige skillet. Noen forsøker på en lite overbevisende måte å argumentere med 

grunnloven § 97.  

 

Det bør drøftes om oppfyllelsen av eierkravet for bygningen, smitter over på tomten, eller om 

eierkravet skal vurderes separat for tomten. Dette er et finurlig spørsmål som ikke er 

behandlet i læreboken. En kan ikke forvente så mye her, selv i gode besvarelser. Gode 

drøftelser må imidlertid honoreres. Det kan hevdes at ordlyden kan tale for en slik forståelse 

(”fritidsbolig”). Loven legger vekt på eiertiden for selve boligen. Tomten er liksom bare noe 

som følger med, fordi en bolig må stå et sted. På den annen side snakkes det om 

”fritidseiendom” i siste del av bestemmelsen, noe som kan tale for at eierkravet må være 

oppfylt både for boligen og tomten. I praksis har skatteetaten valgt den strenge løsningen, jf. 

Lignings-ABC s. 230. Hvis tomten tidligere var festet på en tidsbegrenset kontrakt før 

endringen av tomtefesteloven, skal tidsrom forut for 1. november 2004 ikke likestilles med 

eiertid. Begge løsninger må også her naturligvis aksepteres. 

 

3.4.4 Subsidiært – skatteplikt hvis Peder aldri har vært eier av tomten 
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Hvis staten gis medhold i sin påstand om at Peder aldri har vært eier av tomten, blir 

spørsmålet hvordan det sa stiller seg med beskatningen. Mange kandidater drøfter ikke dette 

spørsmålet, og det er få som får særlig mye ut av dette. En kan neppe forvente så mye her. En 

del kandidater vil muligens bare slå fast at det er skatteplikt etter § 5-1 annet ledd hvis 

unntakene i § 9-3 fjerde ledd ikke er oppfylt.  Noen av de flinke kandidatene vil muligens gå 

noe videre.   

 

Det er her en rettighet i en fast eiendom som blir fraekspropriert Peder. Rettigheten blir 

innløst mot et engangsvederlag. Det kan drøftes om dette anses som en realisasjon. Loven 

bruker som nevnt opphør av ”eiendomsrett” mot vederlag. Her er det ikke eiendomsretten til 

tomten som opphører, men en bruksrett. På den annen side omfatter § 9-2 første ledd bokstav 

e ”endelig avkall på rettighet”. Dette alternativet gir hjemmel for beskatning her. Den del av 

vederlaget som gjelder tomten må dermed beskattes etter hovedregelen i § 5-1 annet ledd.  

 

§ 9-2 første ledd bokstav e er behandlet i læreboken på side 256.  

 

Noen kandidater vil kanskje komme til at realiasasjonsregelen ikke kan anvendes for 

rettigheten, og i stedet skattlegge etter § 5-1 første ledd, for eksempel som fordel vunnet ved 

kapital, eller komme til at det ikke er hjemmel for beskatning i det hele tatt. Første ledd 

omfatter ikke realisasjonsgevinster, og det vil være lite skjønnsomt å bruke denne 

bestemmelsen som beskatningshjemmel.  

 

4. Om Peder kan kreve betinget skattefritak 

4.1 Utgangspunkt 

Peder hevder subsidiært at han kan kreve betinget skattefritak etter sktl. § 14-70 om ufrivillig 

realisasjon. Etter denne bestemmelsen bokstav b kan det kreves betinget skattefritak bl.a. ved 

ekspropriasjon. Peder kjøper en forretningseiendom i september 2008 for kr. 2 mill. som han 

betalte kontant, mens han først mottar ekspropriasjonserstatningen i oktober. Det oppstår her 

to spørsmål. For det første om ekspropriasjonserstatningen er benyttet til å erverve 

forretningseiendommen. I tillegg er det et spørsmål om forretningseiendommen er ”av samme 

art” som fritidseiendommen. De fleste, også de svakere kandidatene, klarer seg rimelig greit 

under spørsmålet om betinget skattefritak.   

 

4.2 Om erstatningen er benyttet til å erverve forretningseiendommen 

Spørsmålet er for det første om Peder kan anses for å ha benyttet ekspropriasjonserstatningen 

til å erverve forretningseiendommen.  

 

§ 14-70 er behandlet i læreboken s. 341 flg. Dette spesielle spørsmålet er ikke drøftet.  

 

En streng ordlydsfortolkning kan tale for at vilkåret ikke er oppfylt, siden vederlaget ikke er 

mottatt ennå, og det dermed er andre likvider som benyttes til å anskaffe eiendommen. 

Bestemmelsens formål tilsier imidlertid ikke en slik streng fortolkning. Formålet er at en skal 

slippe beskatning når en som følge av den tvungne realisasjonen, kjøper et nytt objekt til 

erstatning for det eksproprierte. Dette tilsier at det bør være en sammenheng mellom 

ekspropriasjonen og nyanskaffelsen. Her foreligger det et ekspropriasjonsvedtak og 

ekspropriasjonserstatningen er fastsatt men ikke utbetalt på anskaffelsestidspunktet.  Dette bør 

være tilstrekkelig. Det fremstår som unødvendig strengt og formalistisk om det skal være 

avgjørende om en kan følge pengestrømmen fra ekspropriaten til ekspropriantens konto og så 

videre til selgerens konto.. En del av prøven blir her å avveie lovens ordlyd mot reelle hensyn.    
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Det skal nevnes at i følge Lignings-ABC 2010/11 pkt. 2.2 legges det til grunn at det nye 

objektet som utgangspunkt tidligst må erverves etter tidspunktet for opphør av eiendomsretten 

til det realiserte objekt. Det er for øvrig gjort unntak nettopp for ekspropriasjonstilfellene, 

hvor det erverves nytt objekt etter at ekspropriasjonssak er påbegynt, men før 

ekspropriasjonen er gjennomført. 

 

 

4.3 Om forretningseiendommen er av ”samme art” 

Neste spørsmål er om forretningseiendommen i Storeby anses som et nytt objekt av ”samme 

art”. Ordlyden taler i mot, siden det ikke er naturlig å karakterisere en forretningseiendom for 

å være av ”samme art” som en fritidseiendom. På den annen side kan det hevdes at 

bestemmelsen ikke bare gjelder fast eiendom, og at det er et objekt av ” samme art” når en 

anskaffer en annen fast eiendom, men ikke når en anskaffer for eksempel et skip til erstatning 

for en fast eiendom. Peder argumenterer med en slags fra det mer til det mindre betraktning; 

at gevinsten ved realisasjon av forretningseiendommen kommer til beskatning tidligere enn 

beskatningen av fritidseiendommen. For en fritidseiendom kan han opparbeide seg 

skattefrihet for gevinsten. Gevinst ved realisasjon av en forretningseiendom vil være 

skattepliktig, uavhengig av eiertid. Noe sterkt argument er dette neppe. Dette er en investering 

i en helt annen retning enn en fritidseiendom. Det kan sammenlignes med at en gir avkall på å 

ha en fritidseiendom hvor fritiden kan tilbringes, og i stedet bruker kapitalen til en investering 

som skal gi avkastning. Det er liten grunn at Peder skal stilles bedre om han hadde solgt 

fritidseiendommen for å investere i forretningseiendommen, i forhold til om den tilfeldigvis 

ble ekspropriert fra ham.  Mye taler derfor for at vilkårene ikke er oppfylt. I læreboken på s. 

342 fremgår det imidlertid at det ikke stilles strenge krav til hva som er av ”samme art”, og at 

et vederlag for en fraktebåt kan benyttes til erverv av en lastebil. Dette kan forsvares med at 

begge objektene tjener det samme formål, dvs. å frakte gods, mens en forretningseiendom 

brukes til noe helt annet enn en fritidseiendom.  På den annen side kan en fritidseiendom leies 

ut, og da blir ikke forskjellen så stor. Hensynet til fleksibilitet som Peder viser til, kan 

anvendes som et argument for ikke å være for streng. På den annen side er formålet med 

bestemmelsen at skattyter skal slippe beskatning hvis han foretar gjennoppretting til slik 

situasjonen var før inngrepet.  

 

De som får til gode drøftelser her må naturligvis honoreres. 

 

5. Bedømmelse  

Oppgaven inneholder mye sentralt lærebok stoff, og de fleste problemstillingene ligger klart i 

dagen.   Det er særlig spørsmålene om beskatning av tomten som volder problemer for mange. 

Mange klarer seg rimelig greit på spørsmålet om beskatning av hytta og spørsmålet om 

betinget skattefritak. De flinke skiller seg ut ved at de også får en del ut av tomtespørsmålet. 

Svakere kandidater avslører seg ofte ved at de ikke har forstått innholdet av 

realisasjonsbegrepet, og får heller ikke så mye ut av spørsmålet om skatteplikt for hytta. En 

del av disse får så rettet opp litt under spørsmålet om betinget skattefritak.  

De skatterettslige og de sivilprosessuelle spørsmålene inngår som en samlet oppgave. 

Bedømmelsen bør derfor skje under ett, uten at det stilles opp noen retningslinjer for hvor 

mye skatteretten skal telle i forhold til sivilprosessen.  

 

 

 

Oslo, 6. desember 2011 
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