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Opgave 1 
 

Brian Bendtsen havde siden 2004 været ansat som mekaniker hos Høj Autoværksted ApS i Harlev. Brian 
Bendtens arbejdsopgaver bestod navnlig i reparation og vedligeholdelse af biler.  

Brian Bendtsen havde helt fra barndommen haft en glødende interesse for biler, og hans kendskab til 
bilmarkedet var omfattende. I august 2008 havde Brian Bendtsen for egne midler købt en Ford Thunderbird 
fra 1961 for kr. 160.000. Hans plan var at istandsætte bilen i sin fritid og derpå videresælge den, hvorved 
Brian Bendtsen forventede en pæn fortjeneste. Efter at have afholdt istandsættelsesudgifter på i alt kr. 
25.000 satte Brian Bendtsen bilen til salg for kr. 250.000. Markedet for salg af brugte liebhaverbiler 
udviklede sig imidlertid ikke i overensstemmelse med Brian Bendtsens forventninger. Brian Bendtsen valgte 
derfor i juli måned 2009 at afhænde bilen til en uafhængig køber for kr. 180.000.   

Brian Bendtsen var fodboldtræner for et lilleputhold i Harlev, hvor hans yngste søn spillede. Det var i 
foråret 2009 lykkedes Brian Bendtsen at overtale sin arbejdsgiver - Høj Autoværksted ApS - til at afholde 
udgiften til et komplet sæt spilletøj med tilhørende træningsdragter. Betingelsen herfor var fra Høj 
Autoværksted ApS’ side, at såvel spilletøj som træningsdragter var udstyret med værkstedets navn. Høj 
Autoværksted ApS’ samlede udgifter beløb sig i den anledning til kr. 6.000.  

Privat boede Brian Bendtsen i en villa i Harlev. I oktober måned 2009 havde han indgået en aftale med sin 
gode nabo Carl Cove. Brian Bendtsen havde således lovet umiddelbart efter aftalens indgåelse at udskifte 
gearkassen på Carl Coves gamle Toyota. Carl Cove havde netop haft sin bil på værksted og var af 
værkstedets mekaniker blevet fortalt, at en udskiftning af gearkassen ville koste ham kr. 8.000. Carl Cove, 
der var bygningsmaler, havde som modydelse for Brian Bendtsens arbejde med Toyotaen lovet at male 
Brian Bendtsens private villa i løbet af foråret 2010. Skulle Brian Bendtsen have haft en anden til at male 
villaen, ville udgiften hertil have andraget kr. 10.000. De to naboers strid om snerydning hen over vinteren 
2010 havde imidlertid betydet, at Carl Cove aldrig havde fået udført malerarbejdet.     

Spørgsmål 1.1: 
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb for hhv. Brian Bendtsen, Høj Autoværksted ApS samt Carl Cove. 
 
I november måned 2009 havde Brian Bendtsen som led i sit arbejde hos Høj Autoværksted ApS skullet 
skifte hjul på en bil.  I forbindelse med løftet af hjulene havde Brian Bendtsen pådraget sig svære 
rygproblemer. Efter at have været ved egen læge havde Brian Bendtsen fået en henvisning til en 
kiropraktor. Brian Bendtsen havde herefter i hhv. november og december måned 2009 konsulteret en 
kiropraktor, hvilket havde resulteret dels i en indledende røntgenundersøgelse og dels i 10 efterfølgende 
kiropraktiske behandlinger. Uanset at det ikke udgjorde en del af Høj Autoværksted ApS’ generelle 
personalepolitik, blev Brian Bendtsens samlede udgifter til kiropraktorbehandling udgørende kr. 4.500 
betalt af Høj Autoværksted ApS. Belært af den konkrete situation havde Høj Autoværksted ApS ved aftale 
indgået den 15. december 2009 investeret i en såkaldt hjulløfter. Udgiften til hjulløfteren, der blev leveret 
den 5. januar 2010, androg kr. 35.000. 
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Brian Bendtsen havde imidlertid fortsat problemer med ryggen, hvilket betød, at han gennem hele foråret 
2010 havde haft svært ved at varetage sit arbejde for Høj Autoværksted ApS ordentligt, ligesom han havde 
haft et betydeligt antal sygedage. Som følge heraf blev Brian Bendtsen opsagt fra sin stilling pr. 1. juli 2010 
med én måneds varsel. Dette til trods for at han ifølge sin ansættelseskontrakt havde krav på 3 måneders 
opsigelse. Ved dom afsagt den 5. februar 2011 blev Brian Bendtsen tilkendt yderligere 2 måneders løn 
udgørende i alt kr. 64.000, ligesom han modtog en godtgørelse på kr. 25.000 for uberettiget afskedigelse.         

Spørgsmål 1.2: 
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb for henholdsvis Brian Bendtsen og Høj Autoværksted ApS.  



4 
 

Opgave 2 
 
Bernhard Bohn var ansat som økonomidirektør i en større århusiansk virksomhed og investerede en 
betydelig del af sine opsparede private midler i aktier. I en årrække havde Bernhard Bohn derfor foretaget 
omfattende køb og salg af aktier, hvorved hans formue var forøget betragteligt. 
 
I 2008 havde Bernhard Bohn erhvervet en post aktier i det danske børsnoterede selskab A/S Nordshipping 
med en pålydende værdi af 50.000 kr. Aktieposten var erhvervet til kurs 200 svarende til en 
anskaffelsessum på 100.000 kr. I marts 2009 havde Bernhard Bohn erhvervet yderligere en aktiepost i A/S 
Nordshipping ligeledes med en pålydende værdi på 50.000 kr. Denne aktiepost var erhvervet til kurs 300 
svarende til en anskaffelsessum på 150.000 kr.  
 
I september 2009 havde A/S Nordshipping til deres aktionærer udstedt vederlagsfrie tegningsrettigheder, 
hvorefter aktionærer til en favørkurs kunne tegne aktier i A/S Nordshipping i forbindelse med en udvidelse 
af selskabets aktiekapital. Bernhard Bohn havde dog ikke udnyttet tegningsrettighederne, men allerede i 
oktober 2009 afstået disse for en afståelsessum af 60.000 kr. 
 
Bernhard Bohn havde i mange år haft ægteskabelige problemer, hvorfor han aftalte med sin ægtefælle, 
Christa Bohn, at hun skulle flytte i egen lejlighed. Som led i ægtefællernes økonomiske aftaler og inden 
samlivsophøret foretog Bernhard Bohn i november 2009 en gaveoverdragelse af hele sin aktiepost i A/S 
Nordshipping med en pålydende værdi på 100.000 kr. til Christa Bohn. På dette tidspunkt udgjorde kursen 
på aktierne 300 svarende til en kursværdi på 300.000 kr. 
 
I december 2009 solgte Christa Bohn nominelt 25.000 kr. af sine nyerhvervede aktier i A/S Nordshipping til 
kurs 300 svarende til en afståelsessum på 75.000 kr. 
 
Spørgsmål 2.1: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovennævnte begivenhedsforløb 
aktualiserer for Bernhard Bohn og Christa Bohn. 
 
I januar 2010 var Bernhard Bohn blevet afskediget fra sin arbejdsplads som følge af omstruktureringer. 
Bernhard Bohn var straks blevet fritstillet, og mødte derfor ikke senere på sin arbejdsplads. Ifølge sin 
ansættelsesaftale havde Bernhard Bohn krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder svarende til en løn på 
600.000 kr. Bernhard Bohn aftalte imidlertid med sin arbejdsgiver, at han alene skulle modtage løn for en 
periode på 5 måneder svarende til 500.000 kr. og tillige en fratrædelsesgodtgørelse på 100.000 kr.   
 
Umiddelbart efter sin afskedigelse var Bernhard Bohn sammen med sin nye veninde Susan Sonne rejst til 
Sydfrankrig, hvor parret overtog en lejlighed fra 1. februar 2010. Samtidig blev Bernhard Bohns villa i 
Risskov udbudt til salg.  
 
Pr. 30. juni 2010 bevilgede Statsforvaltningen Bernhard Bohn og Christa Bohn skilsmisse. I forbindelse med 
skilsmissen påtog Bernhard Bohn sig at udrede et løbende 5-årigt ægtefællebidrag til Christa Bohn 
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foreløbigt aftalt til 25.000 kr. pr. måned fra 1. juli 2010, selvom Christa Bohn ikke var berettiget hertil efter 
Ægteskabsloven.  
 
Bernhard Bohn havde betalt ægtefællebidraget på 25.000 kr. pr. måned i månederne juli, august og 
september 2010, i alt 75.000 kr., medens han endnu ikke havde betalt bidragene for månederne oktober, 
november og december 2010, i alt 75.000 kr.  
 
Samtidig med skilsmissen indgik Bernhard Bohn en lejekontrakt vedrørende udlejningen af sin hidtidige villa 
i Risskov, således at lejeperioden omfattede perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2014, i alt 4 år, og således at 
lejeaftalen var uopsigelig for udlejer, dvs. Bernhard Bohn. 
 
Huslejen var aftalt til 20.000 kr. pr. måned incl. vand, varme og el, hvorfor Bernhard Bohn for perioden 1. 
juli -31. december 2010 modtog 120.000 kr. i lejebetaling. Bernhard Bohns udgifter til villaen for samme 
periode udgjorde 1.000 kr. til vand, varme, el, 2.000 kr. i renter på ejendommens lån og 12.000 kr. i afdrag 
på ejendommens lån. Samtidig havde Bernhard Bohn afholdt udgifter til en håndværker på 8.000 kr. i 
oktober 2010 til udbedring af en utæthed i taget. 
 
Samtidig med indgåelsen af lejekontrakten var Bernhard Bohns resterende møbler og bohave m.v. blevet 
bragt til Sydfrankrig. 
 
Spørgsmål 2.2:  
Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemstillinger, som ovennævnte begivenhedsforløb 
aktualiserer for Bernhard Bohn og Christa Bohn for indkomståret 2010. 
 
  


