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Opgave 1 
Spørgsmål 1 
 
1.1 Multimediebeskatning 

Det bør være angivet, at Jacob Jarn efter LL § 16, stk. 12 er omfattet af multimediebeskatning, 
således at et beløb på 3.000 kr. medregnes i den skattepligtige indkomst for 2010 omfattende 
såvel pc, printer som mobiltelefon. Det bør være angivet, at udgiften til opkobling, 3.000 kr., 
anses som tilbehør omfattet af multimediebeskatningen jf. LL § 16, stk. 12, 2. pkt., samt at 
beskatningen kan foretages, uanset om og i hvilket omfang multimedierne rent faktisk 
anvendes. Det bør endvidere være angivet, at Jacob Jarn efter LL § 16, stk. 12 ikke beskattes af 
universitetets afholdelse af løbende abonnementsudgifter på 2.500 kr. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 314 f. 

1.2 Bogkonto 
Den beskrevne bogkonto bør vurderes i forhold til, om der foreligger anskaffelse af driftsmidler 
til brug for de ansattes udførelse af deres arbejde på Aarhus Universitet, eller om der 
foreligger en vederlæggelse af Jacob Jarn omfattet af LL § 16. I førstnævnte tilfælde er Jacob 
Jarn ikke skattepligtig af nogen økonomisk fordel. På det foreliggende grundlag er vurderingen 
vanskelig, hvorfor det er afgørende, om problemstillingen konstateres og beskrives. På det 
foreliggende grundlag er det mest nærliggende at henføre forholdet under ”bagatelreglen” i LL 
§ 16, stk. 3, og det bør konkluderes, at ordningen opfylder kravene til skattefrihed, idet 
goderne i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde, ligesom beløbsgrænsen 
er overholdt. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 317. 

1.3 Vederlag for kursus og udgifter i forbindelse hermed 
Det bør konkluderes, at vederlag for kurser på 35.000 kr. er skattepligtig indkomst omfattet af 
SL § 4, og at beløbet medregnes ved opgørelse af den personlige indkomst, PSL § 3. 
Herefter bør fradragsretten for udgiften til nødvendig speciallitteratur på 1.000 kr. behandles. 
Det bør være angivet, at udgiften udgør en driftsomkostning omfattet af SL § 6 a, idet udgiften 
medgår til erhvervelse af kursusvederlaget. Det bør tillige drøftes, om udgiften kan fradrages 
ved opgørelsen af den personlige indkomst. En ordlydsfortolkning peger i retning af, at der ikke 
foreligger en driftsomkostning ”som led i selvstændig erhvervsvirksomhed” som krævet i PSL § 
3, stk. 2, nr. 1, hvorfor udgiften alene kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst. Praksis anerkender dog tilsyneladende, at der ved såkaldt 
”hobbyhonorarvirksomhed” kan anvendes et nettoindtægtsprincip, hvorefter udgifter 
umiddelbart fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst. Kendskab til denne praksis kan 
ikke kræves. 
Endelig bør drøftes, om fradragsretten er omfattet af begrænsningen for fradrag af 
lønmodtagerudgifter i LL § 9, stk. 1. Dette forudsætter en nærmere stillingtagen til karakteren 
af kursusvirksomheden, herunder om denne udgør lønmodtagervirksomhed. Det synes mest 
korrekt at konkludere, at der foreligger en honorarvederlagt personlig ydelse, der ikke udgør 
en lønmodtagervirksomhed, hvorfor fradragsbegrænsningen i LL § 9, stk. 1 ikke finder 
anvendelse. En del studerende vil muligvis have vanskelighed med den konkrete afgrænsning 
mellem lønmodtagervirksomhed og honorarvederlagte ydelser, hvorfor det er afgørende for 
bedømmelsen, hvorvidt den generelle problemstilling i LL § 9 er beskrevet. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 152 f., 220 f., p. 77 og p. 343. 



1.4 Befordringsgodtgørelse 
Besvarelsen bør angive, at den skattemæssige regulering af befordringsgodtgørelsen fremgår 
af LL § 9 B, idet der er tale om enkeltstående erhvervsmæssig befordring. Dette betyder, at 
udgifter til befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er fradragsberettiget, og at 
udbetalt godtgørelse er skattefri i det omfang godtgørelsen sker efter Skatterådets godkendte 
satser. Den gode besvarelse drøfter, om fradragsbegrænsningen for lønmodtagere i LL § 9, stk. 
1 finder anvendelse. Da Jacob Jarn er honorarmodtager, bør det konkluderes, at LL § 9, stk. 1, 
sidste pkt. ikke finder anvendelse.  
Det bør være angivet, at Jacob Jarn ikke har afholdt udgifter til befordring til Kolding og retur, 
hvorfor LL § 9 B ikke finder anvendelse. I stedet er godtgørelsesbeløbet fuldt skattepligtigt 
efter SL § 4. For kurset i Odense må det være anført, at den udbetalte godtgørelse rækker 
videre end LL § 9 B, idet godtgørelsen dækker befordringsudgiften fra sommerhuset til Odense 
og retur, og således rækker ud over udgiften til befordring fra og til sædvanlig bopæl. Det 
synes mest korrekt, at den fulde godtgørelse er skattepligtig efter SL § 4, medens udgiften 
svarende til befordringen mellem sædvanlig bopæl i Risskov og Odense og retur er 
fradragsberettiget efter LL § 9 B, stk. 1. Fradraget kan alene foretages ved opgørelsen af den 
almindelige indkomst og ikke i den personlige indkomst, jf. PSL § 4, stk. 2. 
Det kan vel ikke helt afvises, at Jacob Jarn alene skal beskattes af merudgiften til befordring fra 
og til sommerhuset. Afgørende for bedømmelsen er således, at den studerende i besvarelsen 
er opmærksom på, at LL § 9 B alene omfatter kørsel fra sædvanlig bopæl. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 369. 

 
Spørgsmål 2 
 
2.1 Sonia Soles projektansættelse i januar 2010 og i perioden 1. marts – 31. maj 2010 

Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af Sonia Soles skattepligt for vederlagene for 
projektansættelsen, nemlig dels 75.000 kr. for januar 2010 og dels 225.000 kr. for perioden 
marts-maj 2010. Det bør konkluderes, at der frem til august 2010 – hvor Sonia Sole flytter ind i 
Jacob Jarns villa – ikke foreligger fuld skattepligt til Danmark, da der hverken foreligger bopæl 
eller ophold jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2. Herefter bør tages stilling til, om projektaflønningen 
udløser begrænset skattepligt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Det bør konkluderes, at der ikke 
indtræder begrænset skattepligt for projektaflønningen for januar 2010, idet arbejdet ikke 
udføres i Danmark, men at der udløses begrænset skattepligt for projektaflønningen for 
marts-maj 2010, idet arbejdet herefter udføres i Danmark. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 740 f., p. 743 f., og p. 777. 

2.2 Fradrag for udgift til møbleret værelse 
Det bør drøftes, om der er fradrag for udgift til møbleret værelse 5.000 kr. pr. måned, i alt 
15.000 kr. Da der ikke er tale om etablering af bolig, synes udgiften at være fradragsberettiget 
efter SL § 6 a som en sædvanlig driftsomkostning. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 220 f. 

2.3 Fuld skattepligt ved tilflytning 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af indtræden af fuld skattepligt for Sonia Sole ved 
tilflytningen umiddelbart efter brylluppet, herunder i henseende til bopælskravet i KSL § 1, 
stk. 1, nr. 1, og opholdskravet i KSL § 7, stk. 1. Det bør være angivet, at praksis anerkender, at 
kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende i indtil 180 dage om året eller samlet i indtil 
3 måneder ikke udløser fuld skattepligt. Selvom Sonia Soles ophold i Danmark ikke overskrider 
disse standarder, bør konkluderes, at fuld skattepligt indtræder allerede ved 
bopælserhvervelsen den 1. september 2010, da hun udfører regelmæssigt arbejde i Danmark 



og derfor samtidig tager ophold. Der foreligger således ikke ”kortvarigt ophold” p.g.a. ferie 
eller lignende. Sonia Sole er derfor fuld skattepligtig af den optjente løn på 100.000 kr. 
Den gode besvarelse oplyser, at Sonia Sole ikke har mulighed for 25 % specialistbeskatning 
efter KSL §§ 48 E-F, idet dette kræver ansættelse hos dansk arbejdsgiver.  
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 743 f. og p. 754 f. 
Den gode besvarelse nævner, at betingelserne for fradrag for dobbelt husførelse, herunder 
især forsørgelsespligten, ikke er opfyldt. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 242 f. 

2.4 Gave til Regitze Ryhm 
Spørgsmålet bør drøftes med udgangspunkt i BAL § 22, stk. 1, litra d, jf. SL § 5, stk. 1, litra b, 
hvorefter der udløses gaveafgift for gave mellem samlevende, når samlivet har varet i 2 år. 
Det bør konkluderes, at bestemmelsen ikke er opfyldt, idet gaven ydes efter samlivsophør. 
Der foreligger herefter fuld skattepligt, medmindre den foreliggende praksis om skattefrihed 
ved lejlighedsgaver opfyldt. Dette er næppe tilfældet, idet en julegave til en værdi af 50.000 
rækker ud over det sædvanlige. Den gode besvarelse drøfter, om der er adgang til en 
subjektiv værdifastsættelse, hvilket næppe kan antages. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 423 f. og p. 427 f. 

 
Aarhus, maj 2011 
Jan Pedersen 



Opgave 2 

Spørgsmål 1: 

Salget af aktierne i Ejendoms Invest A/S: 

Det bør i besvarelsen være angivet, at der er tale om salg af såkaldte datterselskabsaktier, jf. ABL § 
4 A, idet AA Byg A/S ejer mere end 10 % af aktiekapitalen i Ejendoms Invest A/S. Avancen på kr. 
200.000 er herefter skattefri for AA Byg A/S, jf. ABL § 8. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 589.   

Salg af aktier i Helze A/S:  

Det bør indledningsvist af besvarelsen fremgå, at der er tale om afståelse af såkaldte 
porteføljeaktier, der ikke opfylder kravene til koncern- eller datterselskabsaktier i ABL §§ 4 A og 4 
B. Dette indebærer ifølge ABL § 9, at gevinst og tab skal medregnes ved indkomstopgørelsen for 
AA Byg A/S. Det bør dernæst angives, at beskatningen i forhold til selskabers beholdninger af 
porteføljeaktier sker efter et lagerprincip, jf. ABL § 23, stk. 5, hvoraf fremgår, at aktieavance/-tab 
opgøres på grundlag af forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og aktiernes 
værdi ved indkomstårets begyndelse. Uanset, at der ikke er sket en afståelse i 2010, udløses der 
således i dette indkomstår en beskatning hos AA Byg A/S af den urealiserede kursgevinst på kr. 
400.000, jf. ABL § 9, stk. 1. 

Besvarelsen bør endvidere indeholde en redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser 
som følge af aktiesalget den 1. april 2011. Der bør i den forbindelse henvises til ABL § 23, stk. 2, 
sidste pkt., hvoraf det fremgår, at for aktier, som er afstået i årets løb, anvendes 
afståelsessummen i stedet for aktiernes værdi ved indkomstårets slutning. Ved salget realiseres 
herefter et tab på kr. 200.000. Tabet kan ifølge ABL § 9, stk. 2 modregnes i selskabets øvrige 
skattepligtige indkomst.     

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave p. 590. 

 

Salg af typehus til Didrik Dols: 

Det bør indledningsvis af besvarelsen fremgå, at AA Byg A/S skal indtægtsføre fortjenesten ved 
salg af typehuset. Afståelsessummen opgøres til kr. 1.900.000, nemlig den kontante vederlæggelse 
tillagt kursværdien af pantebrevet udgørende kr. 400.000.  

Herefter skal der tages stilling til, hvorledes Didrik Dols’ konkurs påvirker indkomstopgørelsen hos 
AA Byg A/S. Det bør indledningsvis konstateres, at AA Byg A/S realiserer et kurstab på det 
tidspunkt, hvor tabet må anses for endeligt, hvilket vil sige i 2011. 

Det bør være angivet, at KGL ikke gælder for fordringer, der indgår i beskatningen af avance ved 
salg af fast ejendom, der henhører under den skattepligtiges næringsvej. Selskabets kurstab er 
herefter fradragsberettiget efter SL § 6. Kurstabet opgøres som forskellen mellem 
anskaffelsessummen, d.v.s. 400.000 kr., og afståelsessummen svarende til udbetalingen fra 
konkursboet 250.000 kr., hvilket svarer til et kurstab på 150.000. 

     



Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 292f., kompendium om kursgevinstloven afsnit 4.3.2.1. og 
afsnit 4.6.2.  

Spørgsmål 2: 

Jubilæet: 

Der lægges op til en drøftelse af LL § 7 U, idet der tilfalder medarbejderne i AA Byg A/S en 
jubilæumsgave. Det bør imidlertid angives, at betingelserne for den særlige - og lempelige - 
beskatning i LL § 7 U ikke er opfyldt, idet det bl.a. er en forudsætning for bestemmelsens 
anvendelighed, at virksomheden har bestået i 25 år eller i et antal år, der er deleligt med 25.  

De ni af selskabets medarbejdere skal herefter hver især henføre kr. 8.000 til den skattepligtige 
indkomst, jf. SL § 4. Beskatningen sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3. Det synes berettiget i 
besvarelsen at diskutere, hvorvidt der kan ske en lavere subjektiv værdiansættelse, mens det på 
den anden side vil være en fejl at anse urene som lejlighedsgaver. 

Besvarelsen bør desuden indeholde en drøftelse af, hvorvidt der udløses en beskatning hos Henrik 
Holk. For et sådant synspunkt kan anføres, at pengedonationen - uanset Henrik Holks umiddelbare 
afkald - har ”passeret hans økonomi”, idet han har disponeret over beløbet. I givet fald skal de kr. 
8.000 henføres til beskatning i den personlige indkomst, jf. PSL § 3. Heroverfor kan imidlertid 
anføres, at der er tale om en ensidig ydelse fra AA Byg A/S, der må forudsætte en accept fra 
Henrik Holk for at kunne udløse beskatningsmæssige konsekvenser. Afgørende er imidlertid ikke 
så meget, hvad den studerende i sin besvarelse når frem til, men derimod, at problemstillingen 
identificeres, og at der anvises en løsning derpå.   

Hvis det i bevarelsen angives, at Henrik Holk skal beskattes af værdien af uret, bør det tillige af 
besvarelsen fremgå, at Henrik Holk på den anden side kan fratrække kr. 7.500 i den skattepligtige 
indkomst som følge af bestemmelsen i LL § 8 A. Dette må begrundes med, at der er tale om en 
godkendt fond.       

Selskabets samlede udgift på kr. 80.000 til medarbejdergaver kan fratrækkes som en 
driftsomkostning, jf. SL § 6 a. Den sidste del af donationen til Børnecancerfonden kan delvist 
fratrækkes i selskabets indkomstopgørelse som følge af LL § 8 A, eftersom der – som ovenfor 
angivet - er tale om en godkendt fond. Der er dog alene fradrag for den del, som overstiger kr. 
500. AA Byg A/S kan herefter fratrække kr. 7.500, jf. LL § 8 A, stk. 1. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 327ff. og p. 430. 

 

Salget af villaen i Rungsted: 

Der lægges indledningsvis op til en diskussion af, hvorvidt Arne Abildstrøm må anses for 
næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom. Det bør af besvarelsen fremgå, at den 
omstændighed, at Arne Abildstrøm er hovedaktionær i et selskab, der driver næringsvirksomhed 
med omsætning af fast ejendom, ikke i sig selv fører til, at Arne Abildstrøm må anses for 
næringsdrivende. Opgavens oplysninger om, at Arne Abildstrøm er uddannet ejendomsmægler, og 
at han har omsat et betydeligt antal ejerboliger for egen regning, bør imidlertid ud fra en samlet 
vurdering føre til at anse Arne Abildstrøm for næringsdrivende med fast ejendom. 



Den særlige næringsformodningsregel indebærer herefter, at villaen i Rungsted er omfattet af 
Arne Abildstrøms personlige næringsvirksomhed bestående i omsætning af fast ejendom. Med 
henvisning til den korte besiddelsestid - 1 ½ år – bør det af besvarelsen fremgå, at 
næringsformodningen ikke konkret kan afkræftes vedrørende villaen.  

Besvarelsen bør herefter indeholde en avanceopgørelse med angivelse af, at EBL ikke finder 
anvendelse ved afståelse af næringsejendomme, jf. EBL § 1, stk. 2. 

Afståelsessum: 

Kontant    7.500.000 

Værdi af maleri     500.000    8.000.000 

Anskaffelsessum: 

Kontant   7.000.000 

Forbedringer       300.000    7.300.000 

Skattepligtig avance        700.000 

Avancen på de kr. 700.000 medregnes i Arne Abildstrøms personlige indkomst, jf. PSL § 3. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 540ff. 

 

Maleriet: 

Maleriet, som Arne Abildstrøm modtager i forbindelse med salget af villaen i Rungsted, er 
modtaget som vederlag i næring. Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorvidt Arne 
Abildstrøm skal næringsbeskattes af en fremtidig værdistigning. Udgangspunktet må være, at der 
udløses en beskatning af fremtidige værdistigninger, medmindre det kan afkræftes, at maleriet er 
erhvervet med henblik på opnåelse af en fortjeneste i forbindelse med et videresalg, hvilket 
næppe kan afgøres på baggrund af opgavens oplysninger. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 188ff.   

 

 

Maj 2011/Malene Kerzel 

 
 

 
 
  


