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BA ØKONOMI - VALGFAG 

Vintereksamen 2010-2011  

Ordinær eksamen  

Skriftlig prøve i: 27805 Skatteret  

Varighed: 3 timer 

Hjælpemidler:   Alle 

 

Opgave - 1 

Poul Hansen har altid haft interesse for værdiansættelse af ejendomme. Han følger bl.a. hver uge med i 

”Hammerslag”, ligesom han dagligt læser dagbladet Børsen for at følge med i, hvad der sker på 

ejendomsmarkedet. 

Poul Hansen, der oprindeligt er uddannet bankmand, arbejdede i perioden 1990 – 2005 som 

ejendomsmægler. 

I 2005 trængte Poul til at prøve noget andet end handel med ejendomme, og fik derfor arbejde på et 

revisionskontor. Revisionskontoret har dog ikke mange kunder, der beskæftiger sig med ejendomme eller 

ejendomshandel.   

Poul har siden 1993 købt og solgt flere ejendomme. 

I indkomståret 2010 har Poul solgt de sidste 2 ejendomme ud af en samlet portefølje på 6 ejendomme, som 

han købte fra et konkursbo i 1999. De øvrige 4 ejendomme er solgt i henholdsvis 2003, 2004 og 2005 (2 

stk.) 

Den ene ejendom er købt for 1.100.000 kr. I 2002 foretages forbedringer for 100.000 kr., ejendommen 

sælges i 2010 for 1.700.000 kr.  

Den anden ejendom, som sælges i 2010, har fra 2005 og indtil overtagelsesdagen tjent til bolig for Poul 

Hansen og hans familie. Huset er et parcelhus med en grund på 1200 kvm. Denne ejendom er købt for 

800.000 kr. I 2005 er der foretaget forbedringer på ejendommen for 400.000 kr. Ejendommen er solgt for 

1.500.000 kr. 

 

Spørgsmål: 

1. Du bedes diskutere, om Poul Hansen er næringsdrivende med salg af fast ejendom i forbindelse 

de 2 ejendomssalg i 2010? 

 

2. Hvad er Pouls samlede skattepligtige fortjeneste fra salg af ejendomme i 2010, og hvordan skal 

fortjenesten selvangives (i hvilken indkomstkategori falder fortjenesten)?   
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Opgave - 2 

Jens Sørensen får i 2008 et tilbud, han ikke mener at kunne sige nej til. Jens har på nettet fundet firmaet 

”Nowhere”. Mod et indskud på 30.000 kr. får Jens en såkaldt forhandlerret, og dermed lov til at sælge 

Nowheres produkter. 

Jens vil herefter få en bestemt procentdel af det overskud, Nowhere generer fra de kunder, som Jens 

skaffer.  

På hjemmesiden fremgår, at det er muligt at blive millionær. 

Da Jens læser på universitetet, vil han ikke kunne bruge mere end ca. 10 timer om ugen på at sælge 

Nowheres produkter.  

Jens opstiller på baggrund af hvad han kunne læse på hjemmesiden et forventet budget. 

Indtægter:               år  1          år 2           år 3 

50 nye kunder hver måned i 12 måneder  ca. 100.000 kr.     200.000 kr.       300.000 kr.  

Udgifter: 

Indskud                30.000 kr. 

Telefon (100%  erhverv)                3.000 kr. 

Opkald (100% erhverv)           30.000 kr.        30.000 kr.         30.000 kr. 

 I alt (overskud)           37.000 kr.      170.000 kr.       270.000 kr. 

 

Det har imidlertid vist sig, at Jens’ erhvervseventyr ikke helt har holdt budgetterne, og Jens selvangiver i 

2008 et underskud fra virksomhed på 40.000 kr. og i 2009 et underskud på 10.000 kr. Underskuddene er 

herefter blevet trukket fra i Jens’ øvrige indkomst.  

 

Spørgsmål: 

1. Du bedes diskutere, om Jens driver erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende i 

henholdsvis 2008 og 2009?  

 

2. Hvad er konsekvensen, hvis Jens ikke anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed i 

skattemæssig henseende? 

 

3. Uanset svaret på spm.  1 bedes du redegøre for, om Jens vil have fradrag for indskuddet til 

Nowhere i år 1?  
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Opgave - 2b 

 

For at føre sit regnskab har Jens i 2009 anskaffet en computer og en printer samt et computerbord. 

Fakturaen er specificeret således: 

 

Computer   9.000 kr. 

Printer  4.000 kr. 

Computerbord 1.500 kr. 

 

 

Spørgsmål: 

1. Du bedes redegøre for, om det er muligt for Jens at afskrive på nyindkøbene i 2009? Ved 

besvarelsen af spørgsmålet, kan du lægge til grund, at Jens driver erhvervsmæssig virksomhed i 

skattemæssig henseende. 

 

2. Hvis det er muligt at afskrive på nyindkøbene i 2009, bedes du redegøre for, hvor stort et beløb, 

der kan afskrives med i 2009? 

 

 

 

 

 

Opgave - 2c 

 

Jens får i 2008 et tilgodehavende på en kunde på 10.000 kr.  

 

Da Jens i 2009 vil indkræve sit tilgodehavende, kan Jens ikke komme i kontakt med kunden, som på 

mærkeligste vis er forsvundet ud i den blå luft.  

 

Det viser sig, at kunden har opgivet falsk navn og adresse. Jens har derfor tabt sit tilgodehavende.  

 

Spørgsmål: 

1. Hvad er de skattemæssige konsekvenser for Jens? 

 

 


