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Opgave 1 
 
Jacob Jarn havde i en årrække været ansat som professor i skatteret ved Aarhus Universitet. Som 
led i sin ansættelse havde Jacob Jarn pr. 1. januar 2010 fået etableret en hjemmearbejdsplads i sit 
sommerhus på Mols, idet universitetet havde afholdt udgifterne til anskaffelse af en pc med 
tilhørende printer til en samlet værdi af 10.000 kr. samt en mobiltelefon til en værdi af 2.000 kr. 
Universitetet havde afholdt udgifter på 3.000 kr. til opkobling, ligesom universitetet havde afholdt 
løbende abonnementsudgifter for resten af 2010 for et beløb af 2.500 kr. 
 
Jacob Jarn havde selv bekostet anskaffelse og opkobling m.v. af multimedier i sin private bolig i 
Risskov, hvorfor han alene havde anvendt sommerhusets pc til private formål. Da han selv for sine 
private midler allerede havde anskaffet sig en IPhone, havde han ikke – ud over nogle få private 
samtaler – anvendt den mobiltelefon, som universitetet havde stillet til rådighed. 
 
Som sine kolleger på Aarhus Universitet rådede Jacob Jarn over en personlig bogkonto, som 
indebar, at han på universitetets regning, men til eget brug, kunne indkøbe relevant juridisk 
litteratur for et beløb på indtil 5.000 kr. årligt. I 2010 havde Jacob Jarn således indkøbt 
skatteretlige bøger for et samlet beløb på 4.000 kr. 
 
Jacob Jarn havde – uden for sin ansættelse på Aarhus Universitet – bl.a. afholdt to skatteretlige 
kurser i 2010 for et større revisionsfirma om OECD’s nye regler om indkomstopgørelsen i faste 
driftssteder for et samlet honorar på 35.000 kr. med tillæg af befordringsudgifter. Som led i 
forberedelsen af kurserne havde Jacob Jarn måttet anskaffe sig diverse udenlandsk litteratur om 
emnet for et samlet beløb af 1.000 kr. 
 
Kurserne blev afholdt dels i Kolding og dels i Odense. I forbindelse med kurset i Kolding havde 
Jacob Jarn fået udbetalt 712 kr. i befordringsgodtgørelse svarende til Skatterådets godkendte 
satser for kørsel i egen bil (200 km a 3,65 kr.), selv om Jacob Jarn uden betaling havde fået et ”lift” 
frem og tilbage med en bekendt. I forbindelse med kurset i Odense havde Jacob Jarn kørt i egen bil 
fra sit sommerhus på Mols til Odense og retur til sommerhuset og havde derfor opgjort og fået 
udbetalt en kørselsgodtgørelse på 1.424 kr. (400 km a 3,56 kr.) svarende til Skatterådets 
godkendte satser. Havde Jacob Jarn i stedet kørt tur/retur fra sin bopæl i Risskov og til Odense, 
ville han kunne opgøre en befordringsgodtgørelse på 1.068 kr. efter Skatterådets godkendte 
takster. 
 
Spørgsmål 1: 
Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige problemer, som ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Jacob Jarn i 2010. 
 
Siden slutningen af 2009 havde Jacob Jarn bistået et dansk advokatfirma med en større skattesag i 
Italien for en dansk koncern. På Jacob Jarns foranledning var den italienske skatteretsprofessor 
Sonia Sole, Universitetet i Milano, blevet tilknyttet sagen, idet Sonia Sole i hele januar 2010 havde 
været projektansat i det danske advokatfirma for et vederlag af 75.000 kr. Arbejdet havde bestået 
i at udarbejde en større skriftlig redegørelse om skattesagen. Dette arbejde var – bortset fra et 
indledende orienteringsmøde i Danmark – udført fra Sonia Soles bopæl og kontor i Italien.  
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Sonia Soles projektansættelse hos det danske advokatfirma var blevet fornyet for perioden 1. 
marts – 31. maj 2010, således at Sonia Soles vederlag fortsat udgjorde 75.000 kr. månedligt 
svarende til i alt 225.000 kr. Da denne yderligere projektansættelse krævede, at Sonia Sole var til 
stede i Danmark, havde hun i perioden 1. marts – 31. maj 2010 haft ophold i et møbleret værelse i 
Aarhus. Udgifterne til værelset i Aarhus udgjorde 5.000 kr. pr. måned, hvilket lejebeløb Sonia Sole 
selv udredte sideløbende med betalingen af sin sædvanlige husleje i Milano. 
 
I foråret 2010 var Jacob Jarn og Sonia Sole blevet forelskede i hinanden og var blevet gift i august 
2010. Sonia Sole var straks efter brylluppet, nemlig den 1. september 2010, flyttet ind i Jacob Jarns 
villa i Risskov med en del bohave og sin hund. Sonia Sole havde dog bevaret sin halvtidsansættelse 
som professor ved universitetet i Milano og sin lejlighed i Milano. Siden parrets etablering af fælles 
bolig den 1. september havde Sonia Sole derfor rejst en del mellem Aarhus og Milano, og havde i 
resten af 2010 i alt opholdt sig 60 dage i Aarhus. Hun havde i betydelig grad fra villaen i Risskov 
kunnet varetage sine opgaver ved universitetet i Milano herunder ved forberedelse af 
undervisning og kurser, udarbejdelse af artikler og lærebogsmateriale samt udarbejdelse af 
eksamensopgaver. For dette arbejde modtog hun en månedsløn fra universitetet i Milano, der 
svarede til 25.000 DKK. Fra 1. september 2010 og til 31. december 2010 havde Sonia Sole således 
oppebåret et lønvederlag på et beløb svarende til 100.000 DKK. 
 
Jacob Jarn havde umiddelbart inden etableringen af forholdet til Sonia Sole boet 3 år sammen 
med Regitze Ryhm, hvilket samliv var ophørt i juni 2010. Dette samlivsophør havde været meget 
dramatisk, hvorfor Jacob Jarn for at dulme sin dårlige samvittighed havde foræret Regitze Ryhm en 
pels til en værdi af 50.000 kr. i julegave den 23. december 2010. 
 
Spørgsmål 2: 
Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemer, som ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Sonia Sole og Regitze Ryhm, herunder i henseende til Sonia 
Soles afholdelse af huslejeudgifter i perioden 1. marts – 31. maj 2010. 
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Opgave 2 

Arne Abildstrøm, der var ejendomsmægler af uddannelse, havde siden 2001 været eneaktionær i 
det ikke-børsnoterede selskab AA Byg A/S. Selskabets virksomhed bestod i opførelse og salg af 
typehuse til private, og Arne Abildstrøm var ansat som direktør i selskabet. Gennem årene havde 
Arne Abildstrøm desuden for egen regning omsat et betydeligt antal villaer, hvorved det var 
lykkedes ham at opbygge en anselig formue.   

Økonomien i AA Byg A/S var solid, og selskabet havde ikke været i økonomiske problemer trods 
finanskrisen. Den 1. januar 2008 havde AA Byg A/S erhvervet 25 % af aktiekapitalen i det ikke-
børsnoterede ejendomsselskab Ejendoms Invest A/S. AA Byg A/S havde således købt nominelt kr. 
400.000 aktier til kurs 200 svarende til en anskaffelsessum på i alt kr. 800.000. Hele 
aktiebeholdningen på nominelt kr. 400.000 i Ejendoms Invest A/S blev af AA Byg A/S afhændet 
den 15. maj 2011 til en uafhængig køber. Aktierne blev afhændet til kurs 250 svarende til en 
afståelsessum på i alt kr. 1.000.000. 

AA Byg A/S havde desuden den 1. januar 2010 erhvervet nominelt kr. 200.000 porteføljeaktier i 
den børsnoterede medicinalvirksomhed Helze A/S, der havde en aktiekapital på kr. 10.000.000, til 
kurs 200 svarende til en samlet anskaffelsessum på kr. 400.000. Baggrunden herfor var, at Arne 
Abildstrøm regnede med, at medicinalvirksomheden stod foran et større gennembrud i 
forbindelse med udviklingen af en meget omtalt ny malariamedicin. Forudsigelsen holdt stik. AA 
Byg A/S, der havde regnskabsår den 1. januar – 31. december, kunne ved udgangen af 2010 
konstatere, at kursen på de erhvervede aktier den 31. december 2010 var steget til kurs 400 
svarende til en kursværdi på kr. 800.000. AA Byg A/S valgte dog at beholde aktierne i håbet om en 
yderligere kursstigning. Kursudviklingen på aktierne gik imidlertid ikke som håbet, og den 1. april 
2011, hvor kursen på aktierne i Helze A/S kunne fastsættes til 300, besluttede ledelsen i AA Byg 
A/S at afhænde hele selskabets aktiebesiddelse i Helze A/S for at undgå yderligere kursfald. Salget 
indbragte AA Byg A/S en afståelsessum på i alt kr. 600.000.     

AA Byg A/S havde den 5. februar 2010 indgået en aftale med Didrik Dols om salg af et typehus. 
Den aftalte købesum på i alt kr. 2 mio. blev berigtiget derved, at Didrik Dols dels havde betalt AA 
Byg A/S et kontant beløb på kr. 1.500.000 og dels havde udstedt et pantebrev til selskabet 
pålydende kr. 500.000. Kursen på pantebrevet kunne på overdragelsestidspunktet fastsættes til 80 
svarende til en kursværdi på kr. 400.000. Det var mellem AA Byg A/S og Didrik Dols aftalt, at første 
afdrag på pantebrevet forfaldt til betaling den 1. januar 2011. Allerede i slutningen af 2010 
modtog AA Byg A/S imidlertid meddelelse fra kurator om, at Didrik Dols var taget under 
konkursbehandling. Konkursbehandlingen blev afsluttet den 5. juni 2011, i hvilken forbindelse AA 
Byg A/S modtog en udbetaling på kr. 250.000 fra konkursboet.     

Spørgsmål 1:  
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det beskrevne 
hændelsesforløb.  
  
Den 1. februar 2011 kunne AA Byg A/S fejre sit 10 års jubilæum. Jubilæet blev i forhold til 
selskabets 10 medarbejdere markeret derved, at de hver især modtog et eksklusivt Georg Jensen 
ur til en værdi af kr. 8.000. Henrik Holk, der var ansat som salgschef i selskabet, afslog dog gaven 
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og bad om, at AA Byg A/S i stedet indbetalte kr. 8.000 til ”Børnecancerfonden”. AA Byg A/S valgte 
at ”doble op” og indbetalte herefter kr. 16.000 til fonden.   

Ved aftale indgået den 1. december 2009 og med overtagelse den 1. januar 2010 havde Arne 
Abildstrøm personligt erhvervet en 250 m2 stor patriciervilla i Rungsted, hvori han var flyttet ind 
sammen med sin familie. Anskaffelsessummen for villaen udgjorde kontant kr. 7.000.000. I april 
måned 2010 havde Arne Abildstrøm afholdt en udgift på kr. 300.000 til opførelse af en garage, så 
hans nye BMW kunne komme under tag om natten.  

Arne Abildstrøms kone - Britt Abildstrøm - havde imidlertid gennem flere år gået med en drøm om 
at flytte til Bornholm, hvor hun var født og opvokset. I løbet af vinteren 2011 fik hun overtalt Arne 
Abildstrøm til at sælge parrets villa i Rungsted og flytte med til barndomsøen. Ved aftale indgået 
den 1. juni 2011 blev patriciervillaen solgt til Carlo Cortzen for kontant kr. 7.500.000. Herudover 
modtog den kunstinteresserede Arne Abildstrøm som en del af vederlaget et originalt Asger Jorn 
maleri, der af en uvildig var vurderet til kr. 500.000. Carlo Cortzen forsikrede Arne Abildstrøm om, 
at et videresalg om nogle år utvivlsomt ville kunne give Arne Abildstrøm en gevinst på ”et par 
hundrede tusinde”. 

Spørgsmål 2:  
Der ønskes en begrundet stillingtagen til de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb. Der ønskes i den forbindelse en redegørelse for eventuelle 
beskatningsmæssige konsekvenser af en mulig senere avance ved videresalg af maleriet.          
 


