
RETTEVEJLEDNING – OMPRØVE - E 2011 
 
Opgave 1 
 
Spørgsmål 1.1 
 
1.1.1 Erstatning 
a) Beskatning 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. 
Redegørelsen foretages på grundlag af SL §§ 4-5 og bør konkludere, at posten tabt 
arbejdsfortjeneste 60.000 kr. er skattepligtig efter SL § 4, mens posterne totalskadet bil 75.000 kr., 
invaliditetserstatning 200.000 kr. og svie og smerte 10.500 kr. er skattefrie efter SL § 5. De 
tilkendte sagsomkostninger 20.000 kr. er vanskeligere at placere i forhold til SL §§ 4-5. Da 
udgangspunktet er skattepligt efter SL § 4 for realiserede økonomiske fordele, medmindre disse er 
undtaget efter SL § 5, synes det mest korrekt at statuere skattepligt efter SL § 4. Afgørende for 
bedømmelsen er dog, om besvarelsen indeholder en plausibel diskussion af spørgsmålet. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 173 ff. 
b) Periodisering 
Besvarelsen bør indeholde en begrundet redegørelse for, i hvilke indkomstår den skattepligtige 
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og evt. tilkendte sagsomkostninger skal periodiseres. På 
grundlag af retserhvervelsesprincippet og heraf følgende praksis bør konkluderes, at periodiseringen 
skal ske i indkomståret for endelig dom, dvs. 2010. Den meget gode besvarelse nævner, at der efter 
praksis kan foretages en tilbageføring af tabt arbejdsfortjeneste til det indkomstår, denne vedrører, 
dvs. 2009. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 295 f. og p. 306 f. 
 
1.1.2 Aktieafståelse 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for de skattemæssige konsekvenser af Christian Bohns 
erhvervelse af aktieudbytte 10.000 kr., friaktier med pålydende værdi 20.000 kr., Christian Bohns 
salg af aktierne til Birgit Bohn og sidstnævntes salg af en del af aktieposten, nemlig pålydende 
60.000 kr. 
Det bør konkluderes, at Christian Bohn er skattepligtig af aktieudbyttet på 10.000 kr. efter LL § 16 
A. Udbyttet henregnes som aktieindkomst efter PSL § 4 a og beskattes særskilt efter PSL § 8 a med 
enten 28 % eller 42 %. Periodiseringen sker i 2011 ved generalforsamlingens beslutning. Det bør 
tillige være angivet, at modtagelsen af friaktier ikke udløser umiddelbare skattemæssige 
konsekvenser, og at friaktierne anses for anskaffet til 0 kr. jf. ABL § 25, stk. 2. 
Redegørelsen bør herefter indeholde en stillingtagen til overdragelsen af aktieposten fra Christian 
Bohn til Birgit Bohn, og det bør være angivet, at overdragelsen ikke udløser skattemæssige 
konsekvenser, men at Birgit Bohn succederer efter KSL § 26 B. 
Herefter bør Birgit Bohns afståelse af aktier pålydende 60.000 kr. behandles. Det bør herunder 
angives, at der er tale om salg af en del af en aktiebeholdning, hvor opgørelse af aktieavance/-tab 
sker efter gennemsnitsmetoden, jf. ABL § 24, jf. § 26, stk. 2. 



Avanceopgørelsen er herefter således: 
 
Anskaffelsessum: 
Pålydende 50.000 kr. anskaffet til kurs 200  100.000 kr. 
Pålydende 50.000 kr. anskaffet til kurs 300  150.000 kr. 
Friaktier pålydende 20.000 kr.              0 kr. 
Pålydende 120.000 kr. anskaffet til    250.000 kr.  
Afståelse pålydende 60.000 kr. anskaffet 
Til (60.000/120.000 af 250.000)    125.000 kr. 
Afståelsessum     120.000 kr. 
Tab              5.000 kr. 
 
Det bør angives, at tabet kan modregnes i summen af indkomstårets aktieudbytte, herunder de 5.000 
kr. modtaget i aktieudbytte i 2012, jf. ABL § 13 A. Den gode besvarelse nævner, at det er en 
forudsætning for tabsfradrag, at der er givet myndighederne underretning om anskaffelsen, jf. ABL 
§ 14. Birgit Bohns aktieindkomst for 2012 kan således – foreløbigt – opgøres til 0 kr. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 78 f., p. 870 f., p. 815 f., p. 573 og p. 574 f. 
 
Spørgsmål 1.2 
 
1.2.1 Salg af sommerhus – EBL § 8 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, om salget kan foretages skattefrit efter EBL § 8. Det 
bør konkluderes, at sommerhuset ikke opfylder arealkravet på 1.400 m2, men at betingelserne for 
skattefrihed alligevel er opfyldt, da lokalplanen forhindrer en udstykning jf. EBL § 8, stk. 1, nr. 1 og 
2. Det bør endvidere drøftes, om benyttelseskravet i EBL § 8, stk. 2 er opfyldt. Da der ikke er tvivl 
om en vis om end begrænset privat benyttelse, er der næppe tvivl om, at Christian Bohns afståelse 
kan ske skattefrit efter EBL § 8, stk. 2. 
 
1.2.2. Gave til Dennis Bohn 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, om Dennis Bohn ved købet af sommerhuset har 
realiseret en gave. Dette afhænger af en værdiansættelse af sommerhuset på afståelsestidspunktet. 
Det bør være angivet, at seneste offentlige ejendomsvurdering efter praksis er retningsgivende. Den 
gode besvarelse nævner, at det er en forudsætning, at ejendomsvurderingen er retvisende, og den 
meget gode besvarelse drøfter, om der består et retskrav på, at værdiansættelsen kan ske på 
grundlag af den offentlige ejendomsvurdering, såfremt handelsværdien må antages at være højere. 
Det bør tillige være angivet, at 15 %-reglen i Cirk. 1982.785 ikke kan anvendes, da overdragelsen 
ikke sker inden for gaveafgiftskredsen i BAL § 22, idet Christian og Dennis er brødre. 
Det bør således konkluderes, at Dennis Bohn modtager en skattepligtig gave på 300.000 kr. jf. SL § 
4, litra c. Gaven må umiddelbart efter retserhvervelsesprincippet periodiseres til 2011. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 420 f. og p. 423 f. 
 
1.2.3 Handelsomkostning etc. 



Det følger af SL § 6 a, at handelsomkostninger til tinglysning, advokat etc. i forbindelse med en 
skattepligtig afståelse af et kapitalaktiv kan fragå i avance/-tabsopgørelsen. Den gode besvarelse 
indeholder en drøftelse af, om fradraget forudsætter en skattepligtig avance-/fradragsberettiget tab, 
hvilket utvivlsomt må antages. Udgiften til afholdelse af handelsomkostningerne på 20.000 kr. 
udgør således et ikke-fradragsberettiget formuetab. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 493. 

 
Februar 2012/Jan Pedersen 

  



Opgave 2 

Spørgsmål 2.1 

Beklædning: 

Opgaven lægger op til en drøftelse af afgrænsningen mellem hhv. de udgifter, der er afholdt i 
arbejdsgiverens interesse og så de udgifter, der er afholdt i den ansattes interesse. Det kan således 
hævdes, at Morten Meyer opnår en besparelse derved, at Højbjerg Autohandel A/S stiller 
beklædning til rådighed for ham. Det synes mest rigtigt at henføre situationen under den såkaldte 
bagatelgrænse i LL § 16, stk. 3, 3. pkt., idet der må siges at være tale om et gode, der i overvejende 
grad er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde. Det bør ikke have nogen betydning for 
denne bedømmelse, at det af opgaven fremgår, at tøjet i beskedent omfang har været anvendt privat 
af Morten Meyer, i det tøjet - objektivt set – må anses for uegnet hertil. Eftersom værdien af tøjet 
holder sig under den regulerede bagatelgrænse på kr. 5.500 udløses herefter ingen beskatning, jf. LL 
§ 16, stk. 3, 3. pkt. 

Udgiften til tøjet udgørende kr. 3.500 kan af Højbjerg Autohandel A/S fratrækkes i 
indkomstopgørelsen, jf. SL § 6 a. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 311f. samt p. 315f. 

Forretningsrejse:    

Besvarelsen bør indeholde en begrundet stillingtagen til, dels om der udløses en beskatning hos 
Peter Pals som følge af deltagelsen i rejsen og dels om Højbjerg Autohandel A/S har fradragsret for 
udgiften. 

Det bør med henvisning til opgavens oplysninger om hhv. formålet med rejsen og om 
kursusprogrammet konkluderes, at Peter Pals’ deltagelse i rejsen til England er forretningsmæssigt 
begrundet, hvorfor han ikke skal beskattes af værdien af egen rejse. Det bør til gengæld anføres, at 
der ikke er noget forretningsmæssigt formål forbundet med Lone Pals’ deltagelse, hvorfor der bør 
udløses en beskatning hos Peter Pals af værdien af rejsen udgørende kr. 10.000. Den gode 
besvarelse angiver, at der er tale om maskeret udbytte, hvorfor Peter Pals beskattes med hjemmel i 
LL § 16 A. De kr. 10.000 beskattes herefter som aktieindkomst, jf. PSL § 4 a. 

Hvad angår fradragsretten for Højbjerg Autohandel A/S må det konkluderes, at den del af udgiften, 
der kan henføres til Peter Pals’ rejse kan fratrækkes med hjemmel i SL § 6 a, mens den del af 
udgiften, der kan henføres til Lone Pals’ deltagelse må anses for en ikke fradragsberettiget 
udbytteudlodning.  

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 316 samt p. 874f. 

Morten Meyers kørsel:  



Det bør af besvarelsen fremgå, at Morten Meyer i 2011 skal beskattes af den modtagne 
kørselsgodtgørelse på i alt kr. 60.000, jf. LL § 9, stk. 4. Beskatningen sker i den personlige 
indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. Det bør i besvarelsen tillige være angivet, at der ikke er tale om en 
skattefri befordringsgodtgørelse, eftersom Morten Meyers befordring har privat karakter. 

Endelig bør det af besvarelsen fremgå, at Morten Meyer i medfør af LL § 9 C har mulighed for at 
fratrække den del af udgifterne til befordring, som ligger ud over 24 km pr. dag. Fradraget kan 
herefter for 2011 opgøres til: 76 x 2,00 x 200 = kr. 30.400. Fradraget sker i den skattepligtige 
indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2 e.c.  

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 364 og p. 369f.    

Ophør af fuld skattepligt    

Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvornår den fulde skattepligt er ophørt for Peter Pals, jf. 
KSL § 1. Det bør konkluderes, at den fulde skattepligt for Peter Pals’ vedkommende først ophører 
den 1. juli 2011, uanset at han rejser til Malaga den 1. juni 2011. Dette må begrundes med, at 
villaen i Skåde fortsat fremstår som en bomulighed frem til den 1. juli 2011, hvor villaen overtages 
af køber, ligesom Peter Pals også efter fraflytningen har erhvervsmæssige interesser i Danmark.   

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 757ff. 

Gældsbrevet 

Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Peter Pals er skattepligtig af renteindtægten på kr. 20.000, 
som han oppebærer den 31. december 2011, hvor han ikke længere er skattepligtig til Danmark. 
Med henvisning til LL § 5 B bør det fastslås, at Peter Pals som følge af flytningen til Malaga i 2011 
skal fordele sin renteindtægt over den periode, som den vedrører. Herefter skal Peter Pals beskattes 
af en renteindtægt på kr. 10.000, jf. SL § 4 e. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 385f. 

 

Spørgsmål 2.1: 

Aftalen med Søren Stryger: 

Det bør indledningsvis af besvarelsen fremgå, at Højbjerg Autohandel A/S i 2010 skal indtægtsføre 
kr. 300.000, jf. SL § 4. 

Aftalen om nedskrivning af tilgodehavendet indebærer, at Højbjerg Autohandel A/S i 2011 
realiserer et kurstab på kr. 240.000 ÷ kr. 150.000 = kr. 90.000, jf. KGL § 26, stk. 2. Tabet er 
fradragsberettiget i medfør af KGL § 3.  

For Søren Stryger indebærer aftalen, at denne realiserer en kursgevinst på sin gæld og spørgsmålet 
om beskatning aktualiseres på den baggrund. Besvarelsen bør indeholde en henvisning KGL § 24, 



hvoraf det fremgår, at en kursgevinst i forbindelse med en gældsnedskrivning som led i en samlet 
ordning ikke udløser beskatning i det omfang, der er sket nedskrivning til kursværdi. Om end det 
ikke direkte af opgavens oplysninger fremgår om dette skulle være tilfældet, synes det, med 
henvisning til, at der er tale om en samlet ordning og at der ikke er tale om et interessefællesskab 
mellem Søren Stryger og Højbjerg Autohandel A/S, at være det mest sandsynlige. Konklusionen er 
derfor, at Søren Stryger ikke beskattes af sin kursgevinst, jf. KGL § 24. 

Af den gode besvarelse fremgår, at Søren Strygers adgang til at fratrække sine renteudgifter med 
henvisning til LL § 5, stk. 9 beskæres som følge af gældsnedskrivningen. Han kan herefter alene 50 
% af den renteudgift, der er påløbet frem til tidspunktet for gældsnedsættelsen. Den meget gode 
besvarelse anfører videre, at Højbjerg Autohandel A/S kan fratrække den ikke betalte renteindtægt 
som et driftstab i medfør af SL § 6 a. 

Litteratur: Kompendium til Skatteretten 1, 5. udgave om kursgevinstbeskatning. 

 

Februar 2012/Malene Kerzel 

            

 


