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Opgave 1 

Den 27-årige Annika Arndal havde siden 2006 boet i en ejerlejlighed, der var beliggende i Aarhus, 
sammen med sin ægtefælle Bjørn Arndal. I forsommeren 2009 blev Annika Arndal cand. jur. fra 
Aarhus Universitet, og den 1. august 2009 tiltrådte hun en stilling som advokatfuldmægtig hos 
advokatfirmaet Retvis A/S, der var beliggende i København. Af ansættelseskontrakten med 
advokatfirmaet fremgik det bl.a., at Annika Arndal var underlagt en prøvetid på tre måneder, der 
således udløb den 31. oktober 2009. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse havde Annika Arndal 
lejet sig ind i et møbleret værelse i Valby. Lejeudgiften hertil udgjorde kr. 3.500 månedligt inkl. el 
og varme. Trods ansættelsen i København opholdt Annika Arndal sig dog stadigvæk en del i 
Aarhus hos Bjørn Arndal, der fortsat boede i parrets lejlighed i Aarhus. Ved arbejdstids ophør 
fredag eftermiddag tog hun således som regel til Aarhus og vendte først tilbage til København 
mandag morgen. 

Annika Arndal havde i sin ansøgning til advokatfirmaet angivet, at hun beherskede såvel engelsk 
som tysk i skrift og tale. Allerede kort tid efter sin ansættelse måtte hun imidlertid erkende, at 
hendes tyskkundskaber var noget mangelfulde. Dette skyldtes ikke mindst, at hun var blevet 
placeret i advokatfirmaets afdeling for køb og salg af fast ejendom, og da en række af 
advokatfirmaets klienter havde interesser i det tyske ejendomsmarked, var beherskelse af det tyske 
sprog en nødvendighed. I september måned 2009 havde hun på eget initiativ tilmeldt sig et 25 
timers intensivt tyskkursus, der blev afviklet over 4 uger. Udgiften hertil udgørende kr. 8.000 havde 
Annika Arndal afholdt af egen lomme, idet hun ikke ønskede at involvere sin arbejdsgiver i sine 
mangelfulde sprogkundskaber.     

Ved aftale indgået den 15. november 2009 købte Annika Arndal en toværelses ejerlejlighed 
beliggende i det indre København for kontant kr. 2.8 mio. Pengene til finansiering af købet af 
lejligheden var bl.a. fremkommet derved, at Annika Arndal i foråret 2009 fra sin far Carl Arndal 
som arveforskud havde modtaget en aktiepost i det børsnoterede medicoselskab Medicare A/S, der 
havde en samlet aktiekapital på nominelt kr. 22 mio. Aktieposten, hvis nominelle værdi udgjorde kr. 
200.000, var anskaffet af Carl Arndal i april måned 2008 for kr. 300.000 svarende til kurs 150. Da 
Carl Arndal overdrog aktieposten til Annika Arndal i foråret 2009, var kursen imidlertid steget til 
300 svarende til en kursværdi på kr. 600.000. Annika Arndal havde i november måned 2009 – for at 
finansiere sit køb af ejerlejligheden – solgt hele aktieposten på nominelt kr. 200.000 til kurs 250 
svarende til en afståelsessum på kr. 500.000. 

Spørgsmål 1.1:  
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb. Der ønskes herunder en begrundet stillingtagen til, om der udløses 
beskatning hos Carl Arndal som følge af aktieoverdragelsen. 
 
Den 1. juni 2011 tiltrådte Annika Arndal en stilling som advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet 
Bohnenhoff i Aarhus. Forinden havde hun ved aftale indgået den 15. maj 2011 solgt sin 
ejerlejlighed i København for kontant kr. 3 mio. 
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Annika Arndals ægtefælle Bjørn Arndal drev personlig IT-virksomhed med udvikling af software. 
Han havde som led heri haft succes med i 2009 at udvikle et avanceret lønsystem, som han fik 
patent på. Lønsystemet var herefter beskyttet i 20 år efter patentlovgivningen. Med henblik på en 
kommerciel udnyttelse af lønsystemet solgte Bjørn Arndal i november måned 2009 rettighederne 
over lønsystemet til det børsnoterede softwareselskab Develop A/S. Som vederlag herfor modtog 
Bjørn Arndal aktier i Develop A/S udgørende nominelt kr. 300.000. Kursen kunne på 
overdragelsestidspunktet fastsættes til 200 svarende til en kursværdi på kr. 600.000.  

Som følge af økonomiske vanskeligheder så Bjørn Arndal sig imidlertid nødsaget til allerede den 2. 
januar 2012 at afhænde hele sin aktiebeholdning i Develop A/S. Kursen på aktierne kunne på 
afståelsestidspunktet fastsættes til 250 svarende til en afståelsessum på kr. 750.000. 

Spørgsmål 1.2: 
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb for hhv. Annika Arndal, Bjørn Arndal og Develop A/S.  
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Opgave 2 

Ægteparret Christian og Dorthe Crone var i 2001 fraflyttet Danmark og havde etableret bopæl i San 
Francisco, USA, hvor Christian Crone drev selvstændig virksomhed inden for IT-branchen. 

I august 2007 havde Christian Crone erhvervet en aktiepost på nominelt kr. 4 mio. i Dansk 
Elektronik A/S, der var optaget til handel på Københavns Fondsbørs. Aktieposten var erhvervet til 
kurs 200 svarende til en anskaffelsessum på kr. 8 mio. 

I maj 2009 havde Christian Crone erhvervet en luksuriøs ejerlejlighed uden bopælspligt på 
havnefronten i København. I resten af 2009 havde ægteparret afviklet adskillige ferieophold i 
lejligheden af op til en måneds varighed og havde herved opholdt sig i alt 75 dage i Danmark. 
Under disse ophold havde Christian Crone besvaret enkelte telefonopkald og modtaget sporadiske 
mails vedr. sin virksomhed. 

I december 2009 havde Christian Crone modtaget udbytte på kr. 50.000 af sine aktier i Dansk 
Elektronik A/S. 

Pr. 1. januar 2010 var Christian Crone tiltrådt som bestyrelsesformand for en større dansk IT-
virksomhed og havde fra dette tidspunkt i forbindelse med varetagelsen af dette hverv opholdt sig 
sammen med Dorthe Crone i lejligheden i København i længere perioder af ugers varighed bl.a. i 
perioden 1. januar-6. februar 2010. 

Pr. 1. januar 2010 var kursen 100 på aktierne i Dansk Elektronik A/S svarende til en kursværdi på 
kr. 4 mio.  

I sommeren 2010 var indtrådt en ægteskabelig krise mellem ægtefællerne, og Dorthe Crone var den 
1. juli 2010 fraflyttet parrets hidtidige hjem i San Francisco og havde taget fast bopæl i lejligheden i 
København. Samme dato overtog Christian en lejet herskabslejlighed i Hellerup, som han benyttede 
under sine ophold i Danmark. 

Ved Statsforvaltningens bevilling af 1. oktober 2010 var ægtefællerne blevet skilt. Som led i skiftet 
af ægtefællernes fælleseje udtog Dorthe Crone hele aktieposten i Dansk Elektronik A/S med 
pålydende værdi på kr. 4 mio. Kursen udgjorde på dette tidspunkt 200 svarende til en kursværdi på 
kr. 8 mio.   

Dorthe Crone havde straks derefter afstået den fulde aktiepost til samme kurs svarende til en 
afståelsessum på kr. 8 mio.  

Spørgsmål 2.1: 
Hvilke skatteretlige problemstillinger aktualiserer ovennævnte begivenhedsforløb for 
Christian Crone og Dorthe Crone i indkomstårene 2009 og 2010? 
Redegørelsen skal ikke omfatte evt. internationale dobbeltbeskatningsproblemer. 
 
I forbindelse med skilsmissen havde Chrsitian Crone frivilligt, men med Statsforvaltningens 
godkendelse, påtaget sig et 5-årigt ægtefællebidrag til Dorthe Crone på kr. 25.000 om måneden 



5 

 

første gang fra 1. juli 2010. Han havde derfor i 2010 i alt betalt kr. 150.000 i ægtefællebidrag. Dette 
beløb oversteg i betydelig grad det normalbidrag, som Dorthe Crone efter lovgivningen havde krav 
på.  

Umiddelbart efter skilsmissen havde Dorthe Crone indledt et forhold til stud. mag. Nick Nonbo, der 
i oktober 2010 var flyttet ind i Dorthe Crones lejlighed. Parret havde tilbragt julen 2010 på et 
luksushotel i Marokko, og Dorthe Crone havde betalt den samlede udgift på kr. 16.000 for rejse og 
ophold. Herudover havde Dorthe Crone i december 2010 indfriet en gæld på kr. 10.000, som Nick 
Nonbo skyldte til en privat långiver. 

Den 1. juli 2011 ophørte Christian Crones hverv som bestyrelsesformand for den danske IT-
virksomhed, og han modtog samme dag et honorar på kr. 100.000. Ligeledes den 1. juli 2011 
ophørte hans lejemål til lejligheden i Hellerup, og han rejste straks tilbage til sin hidtidige bolig i 
San Francisco, hvor han opholdt sig i resten af 2011 alene afbrudt af kortvarige ferier, herunder 
familiebesøg i Danmark.   

Spørgsmål 2.2: 
Hvilke skatteretlige problemstillinger aktualiserer ovennævnte begivenhedsforløb for 
Christian Crone, Dorthe Crone og Nick Nonbo i indkomstårene 2010 og 2011? 
Redegørelsen skal ikke omfatte evt. internationale dobbeltbeskatningsproblemer. 
 

 

 

 

 

 


