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Skatteret – Rettevejledning – Omprøve F 2011 

 

Opgave 1 

Spørgsmål 1.1: 

Salg af Ford Thunderbird: 

Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt bilen er erhvervet i spekulationsøjemed. Med 
henvisning til opgavens oplysninger om, at Brian Bendtsen forventede en pæn fortjeneste i forbindelse med 
et videresalg samt den korte besiddelsestid bør det konkluderes, at dette er tilfældet ud fra en teoretisk 
vurdering. Hertil bemærkes, at skattemyndighederne formentlig i praksis vil forholde sig skeptiske over for 
et sådant spekulationssynspunkt. Det bør herefter angives, at Brian Bendtsen i forbindelse med salget 
konstaterer et fradragsberettiget tab på kr. 5.000, idet istandsættelsesudgiften anses som et tillæg til 
anskaffelsessummen, jf. SL § 5. Tabet kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 3 e.c.  

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 486 f. samt p. 200ff. 

   

Sponsorat: 

Det bør af besvarelsen fremgå, at reklameudgifter, herunder sponsorater, er fradragsberettigede med 
hjemmel i LL § 8, stk. 1. Det bør ligeledes fremgå, at betingelsen for at opnå fradrag for udgiften til et 
sponsorat er, at bidragsyderen – Høj Autoværksted ApS – objektivt set kan have en forventning om via 
sponsoratet at opnå en reklameværdi, der tilnærmelsesvis modsvarer sponsoratets størrelse. En konkret 
vurdering bør føre til at anse sponsoratet på kr. 6.000 for fradragsberettiget, hvilket bl.a. kan begrundes 
med, at fodboldklub og autoværksted er hjemmehørende i samme by, hvorfor værkstedets logo på 
spilletøjet må forventes at blive set af potentielle kunder. Konklusionen er herefter, at Høj Autoværksted 
kan fratrække de kr. 6.000 i medfør af LL § 8, stk. 1.      

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 443. 

 

Aftalen med Carl Cove: 

Der lægges i opgaven op til en diskussion af de beskatningsmæssige konsekvenser af vennetjenester. Det 
bør således konstateres, at der er tale om en aftale om udveksling af gensidige ydelser, ligesom det bør 
konstateres at ydelserne ligger inden for de impliceredes erhverv. 

Da Brian Bendtsen udfører reparationen af Carl Coves gearkasse får han tilgodehavende på Carl Cove 
bestående i et stykke malerarbejde til en værdi af kr. 10.000. Kr. 10.000 skal på den baggrund indtægtsføres 
hos Brian Bendtsen i 2009, hvor arbejdet med gearkassen udføres, jf. SL § 4. Beløbet henføres til beskatning 
som personlig indkomst, jf. PSL § 3. Den gode besvarelse indeholder en drøftelse af, hvilke 
beskatningsmæssige problemer der indtræder som følge af den manglende udførelse af malerarbejdet.  
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Det bør formentlig konkluderes, at kr. 10.000 kan fratrækkes i Brian Bendtsens indkomstopgørelse ud fra et 
driftstabssynspunkt, jf. SL § 6 a.        

Carl Cove skal på den anden side beskattes af værdien af reparationen af gearkassen udgørende kr. 8.000 i 
2009. Beløbet må vel nærmest betragtes som en skattepligtig gave, jf. SL § 4, da Carl Cove – i strid med 
parternes aftale – ikke udfører malerarbejdet. Beløbet beskattes i den personlige indkomst, jf. PSL § 3.     

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 176ff. 

 

Spørgsmål 1.2: 

Kiropraktorbehandling: 

Høj Autoværksted ApS’ betaling af Brian Bendtsens udgifter til kiropraktorbehandling udgør et økonomisk 
gode og skal derfor som udgangspunkt beskattes, jf. SL § 4. Besvarelsen bør dog indeholde en stillingtagen 
til, hvorvidt godet er omfattet af LL § 30 om skattefri arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Dette afhænger 
dels af om der foreligger en lægehenvisning til behandling og dels af, om udgiften er afholdt som led i 
autoværkstedets generelle personalepolitik, jf. LL § 30, stk. 3 og 4. Af opgavens oplysninger fremgår 
umiddelbart, at Brian Bendtsen har fået en henvisning til kiropraktisk behandling af sin læge.  Det fremgår 
videre af opgaveteksten, at betalingen ikke udgør et led i autoværkstedets generelle personalepolitik 
hvorfor konklusionen er, at betingelserne i LL § 30 for skattefrihed ikke er opfyldt og at der derfor udløses 
en beskatning hos Brian Bendtsen af de kr. 4.500. Afgørende for besvarelsens kvalitet er dog navnlig, at 
problemstillingen identificeres, diskuteres og at der anvises en løsning. Det kan ikke anses for en fejl, at 
inddrage LL § 16, stk. 3 (bagatelreglen) i denne sammenhæng. Reglen må dog afvises med henvisning til, at 
betalingen ikke i overvejende grad må anses for sket af hensyn til Brian Bendtsens arbejde. 

Udgiften på kr. 4.500 kan Høj Autoværksted fratrække i indkomstopgørelsen som en driftsomkostning, jf. SL 
§ 6 a.  

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 311 f. og p. 314.     

 

Hjulløfteren: 

Der er tale om en investering i et anlægsaktiv, og anskaffelsessummen på kr. 35.000 kan Høj Autoværksted 
ApS afskrive efter afskrivningslovens kapitel 2. Besvarelsen bør indeholde en angivelse af, at 
afskrivningerne først kan påbegyndes i indkomståret 2010, hvor hjulløfteren bliver leveret, jf. AFL § 3. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 453ff.   

 

Opsigelsen: 
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Der lægges i opgaven op til en afgrænsning mellem de skattepligtige indtægter omfattet af SL § 4 og de 
skattefri indtægter omfattet af SL § 5. De kr. 64.000, som Brian Bendtsen modtager ved dommen afsagt 
den 5. februar udgør den løn, som han havde krav på i opsigelsesperioden og skal derfor beskattes, jf. SL § 
4. Beløbet henføres til den personlige indkomst, jf. PSL § 3. Beskatningen må som udgangspunkt ske i 
udbetalingsåret – d.v.s. i 2011. Den gode besvarelse indeholder dog en diskussion af, hvorvidt det er muligt 
at tilbagefordele beløbet, således at beskatning i stedet sker i 2010, hvor Brian Bendtsen havde ret til 
beløbet. En række betingelser må i givet fald være opfyldt. Der henvises herom til LV 2011-1, afsnit A.B.1.1. 

For så vidt angår de kr. 25.000, som Brian Bendtsen modtager som følge af uberettiget afskedigelse, kan 
der næppe anvises en entydig løsning på hvordan de skal behandles i skattemæssig henseende. Det kan 
således hævdes at der er tale om en tortlignende godtgørelse, der i givet fald vil være skattefri, jf. SL § 5. 
Det kan på den anden side også hævdes at der er tale om en form for fratrædelsesgodtgørelse omfattet af 
LL § 7 U, hvilket indebærer, at Brian Bendtsen skal beskattes af den del af godtgørelsen, der overstiger kr. 
8.000 - d.v.s. kr. 17.000.  Beløbet medregnes i givet fald i den personlige indkomst, jf. PSL § 3. Afgørende er 
ikke så meget hvad den studerende når frem til men derimod, at den studerende identificerer 
problemstillingen.  

Høj Autoværksted ApS kan fratrække lønefterbetalingen på kr. 64.000, jf. SL § 6 a. Beløbet fratrækkes i 
2011. Om godtgørelsen på kr. 25.000 tillige kan fratrækkes beror på en konkret vurdering. Imod fradragsret 
kan anføres, at godtgørelsen til dels mister sin pønale karakter, hvis fradragsret indrømmes, jf. TfS 2004, 
163 H.   

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 227, p. 306f. samt p. 327ff. 

 

 

 

/August 2011 Malene Kerzel 
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Opgave 2 

Spørgsmål  2.1 

2.1.1 Aktiehandel – Næring 

Det bør drøftes, om Bernhard Bohn er næringsdrivende med aktiehandel grundet sin omfattende handel 
med aktier. Det bør – klart – konstateres, at Bernhard Bohn ikke opfylder betingelserne herfor, idet navnlig 
den professionelle tilknytning mangler. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 585. 
 
2.1.2 Salg af tegningsrettigheder 
 
Det bør være angivet, at tegningsrettigheder til aktier er omfattet af ABL, jf. ABL § 1, stk. 4, hvorfor 
Bernhard Bohns afståelse heraf skal beskattes efter ABL § 25. Tegningsrettighederne anses for anskaffet til 
0 kr., og avancen opgøres efter ”aktie for aktie-metoden”. Bernhard Bohns avance opgøres herefter til 
60.000 kr., der medregnes ved opgørelse af aktieindkomsten, jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 559 f. og p. 573. 
 
2.1.3 Gaveoverdragelse af aktier 
 
Det bør være angivet, at gaver mellem ægtefæller ikke udløser gaveafgift eller beskatning hos modtageren, 
jf. BAL § 22, stk. 2 og SL § 4. Det bør samtidig være angivet, at gaveoverdragelsen ikke udløser 
avancebeskatning hos overdrageren, men at modtageren, dvs. Christa Bohn, i stedet succederer i 
anskaffelsessum etc., jf. KSL § 26 B. Den gode besvarelse nævner, at samlivet i skattemæssig henseende 
først ophører med udgangen af det indkomstår, hvor samlivet ophører, jf. KSL § 4, stk. 3. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 423 og p. 815 f. 
 
2.1.4 Christa Bohns aktiesalg 
 
Christa Bohns aktieafståelse i december 2009 udløser aktieavancebeskatning. Avanceopgørelse sker efter 
gennemsnitsmetoden, idet Christa Bohn succederer i Bernhard Bohns anskaffelsessum. Opgørelse 
foretages således, jf. ABL § 26: 
 
Afståelsessum: nom. 25.000 kr. kurs 300    75.000 kr. 
Anskaffelsessum: 2008 nom. 50.000 kr. kurs 200:  100.000 kr. 
Anskaffelsessum: 2009 nom. 50.000 kr. kurs 300:  150.000 kr. 
Samlet anskaffelsessum nom. 100.000 kr.   250.000 kr. 
 
Anskaffelsessum for solgte nom. 25.000: 25.000/100.000 af 250.000 kr.  62.500 kr. 
Avance      12.500 kr. 
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Beløbet medregnes ved Christa Bohns opgørelse af aktieindkomst for 2009 jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 575. 
 
 
 
Spørgsmål 2.2 
 
2.2.1 Afskedigelse – Løn i opsigelsesperiode og fratrædelsesgodtgørelse 
 
Det bør være angivet, at Bernhard Bohns løn i opsigelsesperioden – i alt kr. 500.000 – er skattepligtig 
indkomst efter SL § 4 a, uanset om der foreligger en samlet udbetaling uden tilsvarende arbejdsforpligtelse. 
Beløbet medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 1. Det bør samtidig være 
angivet, at fratrædelsesgodtgørelsen på 100.000 kr. i princippet er omfattet af LL § 7 U, stk. 2. Dette 
indebærer, at godtgørelsen alene medregnes ved indkomstopgørelse i det omfang, den overstiger 8.000 kr. 
jf. LL § 7 U, stk. 1. Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til parternes aftale, hvorefter der i stedet for 
udbetaling af løn på 600.000 kr. udbetales løn på 500.000 kr. og fratrædelsesgodtgørelse på 100.000 kr. 
Besvarelsen bør med henvisning til LL § 7 U, stk. 1, 3. pkt., konkludere, at godtgørelsen på de 100.000 kr. 
skal beskattes efter SL § 4a. Evt. kan dette også begrundes med, at indkomstafkaldet ikke bør anerkendes, 
da dette er sket efter, at der er opnået et retligt krav. Det fulde beløb beskattes som personlig indkomst jf. 
PSL § 3, stk. 1. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 160 f., 327., p. 494 f. 
 
2.2.2 Bernhard og Christa Bohns skilsmisse 
 
Det bør være angivet, at der er fradrag for løbende bidrag til fraskilt ægtefælle, selvom bidragsforpligtelsen 
ikke fremgår af ægteskabslovgivningen, men påtages frivilligt jf. LL § 10. Fradragsretten omfatter det fulde 
aftalte bidrag uanset bidragets størrelse, medmindre det er berettiget at antage, at bidraget reelt set udgør 
et krav afledt af ægtefælleskifte. Opgavens oplysninger giver ikke grundlag for at frakende fradragsretten. 
Endelig må det være angivet, at fradraget forudsætter, at bidragene er betalt, hvorfor 
fradragsbetingelserne ikke er opfyldt for de ikke betalte bidrag for månederne oktober, november og 
december 2010. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 828 f. 
 
2.2.3 Bernhard Bohns subjektive skattepligt 
 
Besvarelsen bør indeholde en nærmere stillingtagen til Bernhard Bohns fraflytning til Frankrig i 2010. Det 
bør være angivet, at Bernhard Bohn bevarer sin bopæl og dermed sin fulde skattepligt frem til 1. juli 2010, 
selv om Bernhard Bohn har lejet en lejlighed i Frankrig. Det bør udtrykkeligt være anført, at den 
omstændighed, at den hidtidige bolig er udbudt til salg, ikke i sig selv er tilstrækkelig til bopælsopgivelse. 
Denne foreligger i stedet pr. 1. juli 2010, hvor Bernhard Bohn udlejer sin villa på en uopsigelig 4-årig 
lejekontrakt, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Besvarelsen bør angive den såkaldte ”3-års regel”, hvorefter udleje af 
hidtidig bolig på mindst 3 års uopsigelighed indebærer bopælsopgivelse og dermed ophør af fuld 
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skattepligt. Den gode besvarelse oplyser, at Bernhard Bohns skattepligt frem til 1. juli 2010 opgøres efter 
PSL § 14 ved omregning efter stk. 1 eller ved nedsættelse efter stk. 2. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 757 ff. og p. 751 f. 
 
2.2.4 Begrænset skattepligt 
 
Det bør være angivet, at Bernhard Bohn er begrænset skattepligtig af indtægter ved udleje af villaen, jf. KSL 
§ 2, stk. 1, nr. 5. Ved opgørelse af den begrænsede skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der 
relaterer sig til den begrænsede skattepligtige aktivitet og i øvrigt er fradragsberettigede, jf. KSL § 2, stk. 3. 
Herefter kan følgende udgifter fradrages som driftsomkostninger efter SL § 6: 
Vand, varme, el: 10.000 kr. 
Ejendomsskatter: 12.000 kr. 
Ligeledes kan udgiften på 8.000 til udbedring af tag fratrækkes om en vedligeholdelsesudgift og 
renteudgifterne på 15.000 kr. fratrækkes. Den meget gode besvarelse anfører, at der i praksis er etableret 
en ”tommelfingerregel”, der indebærer, at lån inden for 80 % af ejendomsværdien anses som vedrørende 
ejendommen. 
 
Endelig bør være angivet, at der ikke er fradrag for udgifterne til betalte ægtefællebidrag for månederne, 
juli, august og september 2010, idet Bernhard Bohn ikke er fuld skattepligt til Danmark, og idet disse 
fradrag ikke relaterer sig til en begrænset skattepligtig aktivitet. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 785 ff. 
 

August 2011 
Jan Pedersen 

 


