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Opgave 1 
 
 
I juni 2009 var Birgit Bohn involveret i et trafikuheld, idet hun i et lysreguleret kryds under et 
venstresving var kollideret med en modkørende bil. Ved ulykken var Birgit Bohns privatbil af 
mærket Citroen C 3, Pluriel Convertible, blevet totalskadet, og Birgit Bohn havde pådraget sig 
forskellige læsioner, der havde gjort hende uarbejdsdygtig i 2 måneder og delvis invalid. Da 
parterne ikke kunne blive enige om ansvarsfordelingen, havde Birgit Bohn anlagt retssag i 
november 2009 mod den modkørende bilists forsikringsselskab. Ved dom af 15. december 2010 
statuerede Retten i Aarhus, at den modkørende bilist var eneansvarlig for ulykken. Birgit Bohn blev 
tilkendt en samlet erstatning på 345.500 kr. omfattende invaliditetserstatning på 200.000 kr., 75.000 
kr. for den totalskadede bil, 60.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste og 10.500 kr. i svie og smerte. 
Herudover blev hun tilkendt 20.000 kr. til dækning af hendes advokatudgifter. Det samlede beløb i 
alt 365.500 kr. var blevet betalt den 3. januar 2011. 
 
Birgit Bohns ægtefælle, Christian Bohn, havde i juni 2010 erhvervet en post aktier med en 
pålydende værdi af 50.000 kr. i medicinalfirmaet Medical A/S, der var optaget til notering på 
Københavns Fondsbørs. Aktieposten var anskaffet til kurs 200 svarende til en anskaffelsessum på 
100.000 kr. Da selskabet straks efter bekendtgjorde, at det havde udviklet en revolutionerende ny 
hjertemedicin, og kursen på selskabets aktier var steget dramatisk, havde Christian Bohn i oktober 
2010 anskaffet en yderligere aktiepost i Medical A/S med en pålydende værdi på 50.000 kr. Disse 
aktier var anskaffet til kurs 300 svarende til en anskaffelsessum på 150.000 kr. Da Medical A/S’s 
indtjening i regnskabsåret 2010 havde været meget tilfredsstillende, havde selskabets 
generalforsamling, der blev afholdt 1. februar 2011 vedtaget at udbetale 10 % udbytte til dets 
aktionærer og vederlagsfrit uddele fondsaktier (friaktier) i forholdet 1:5. Christian Bohn havde 
følgelig modtaget aktieudbytte på 10.000 kr. og en post friaktier med pålydende værdi 20.000 kr. På 
dette tidspunkt var kursen på aktierne i Medical A/S fortsat 300, således at friaktierne havde en 
værdi af 60.000 kr. 
 
I juni 2011 havde Christian Bohn overdraget samtlige sine aktier i Medical A/S med pålydende 
værdi 120.000 kr. til sin ægtefælle Birgit Bohn til børskursen, der fortsat var 300. 
Afståelsessummen, der således udgjorde 360.000 kr., betalte Birgit Bohn kontant. 
 
I slutningen af 2011 blev det klart, at Medical A/S’s nyudviklede hjertemedicin havde skadelige 
bivirkninger, hvorfor kursen på selskabets aktier styrtdykkede. I januar 2012 afstod Birgit Bohn 
derfor en del af sin aktiepost i Medical A/S, nemlig pålydende 60.000 kr., der blev afstået til 
børskursen 200 svarende til en afståelsessum på 120.000 kr. Uanset de truende økonomiske udsigter 
for fremtiden havde Medical A/S haft et betydeligt overskud i indkomståret 2011, hvorfor 
selskabets generalforsamling i februar 2012 vedtog en udbytteudlodning til aktionærerne. Birgit 
Bohn modtog herefter 5.000 kr. i aktieudbytte. 
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Spørgsmål 1.1 
Der ønskes en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Birgit Bohn og Christian Bohn. 
 
Christian Bohn havde i 2009 af sin nu afdøde morfar arvet et sommerhus på Samsø. Sommerhuset 
var beliggende på en strandgrund på 2.000 m2, der ifølge den kommunale lokalplan ikke kunne 
udstykkes. Ved boopgørelsen var værdien af sommerhuset sat til den offentlige ejendomsvurdering 
på 1,6 mio. kr. Da Christian Bohn og hans hustru kun havde tilbragt en regnfuld sommerferie på 8 
dage i sommeren 2010 og et antal weekender i 2010 og 2011 i sommerhuset, blev han enig med sin 
bror, Dennis Bohn, om, at denne skulle købe sommerhuset for 1,7 mio. kr. kontant. På dette 
tidspunkt udgjorde den seneste offentlige ejendomsvurdering 2 mio. kr.  
 
Aftalen blev indgået mundtligt ved familiens julefrokost den 26. december 2011, men således at 
Dennis Bohn skulle overtage sommerhuset pr. 1. februar 2012, hvor den kontante købesum skulle 
erlægges. Brødrene aftalte, at Christian Bohn skulle afholde samtlige handelsomkostninger til 
tinglysning, advokat m.v., hvorfor Christian Bohn i den anledning betalte 20.000 kr. 
 
Spørgsmål 1.2 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Christian Bohn og Dennis Bohn. 
 
NB! Der ønskes ingen stillingtagen til de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af 
arveudlægget i 2009. 
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Opgave 2 
 
 
Den 62-årige Peter Pals var eneaktionær og direktør i Højbjerg Autohandel A/S, der gennem en 
årrække havde drevet bilforhandlervirksomhed som autoriseret Ford-forhandler. Morten Meyer var 
den 1. januar 2010 blevet ansat som sælger i bilfirmaet og havde i forbindelse med sin tiltræden af 
sin arbejdsgiver fået udleveret fem lyseblå skjorter og tre par sorte bukser, som det var forudsat, at 
han anvendte i arbejdstiden. Tøjet havde en samlet værdi på kr. 3.500, og autohandlens logo var 
påført skjorteflipperne. Sidstnævnte havde dog ikke forhindret Morgen Meyer i at benytte tøjet 
privat et par gange.  
 
Peter Pals havde i marts måned 2010 været på forretningsrejse. Formålet hermed var at besøge 
Fords fabrikker i England i forbindelse med lanceringen af en helt ny Ford model. Deltagelsen i 
rejsen, som var af fem dages varighed fra mandag til fredag, skulle gøre Peter Pals i stand til at 
instruere sine medarbejdere, således at disse på forsvarlig vis kunne varetage deres salgsopgaver. 
Peter Pals havde forud for sin afrejse modtaget et udførligt program, hvoraf det fremgik, at fire dage 
var afsat til rent faglige arrangementer, mens den sidste dag var til deltagernes frie disposition. I 
rejsen deltog desuden Peter Pals’ ægtefælle Lone Pals. Den samlede udgift til ægtefællernes rejse, 
som blev afholdt af Højbjerg Autohandel A/S, udgjorde i alt kr. 20.000.    

Morten Meyer var bosiddende i Horsens, hvilket indebar, at han havde en daglig transport i bil til 
og fra arbejde på i alt 100 km. Morten Meyer havde med virkning fra den 1. januar 2011 fået en 
gunstig aftale på plads med Højbjerg Autohandel A/S, hvorefter autohandlen for den private 
transport mellem hjem og arbejdsplads betalte Morten Meyer en kilometergodtgørelse på kr. 3,00 
pr. kørt kilometer. Godtgørelsen oversteg dermed i betydeligt omfang den fradragssats i LL § 9 C 
på kr. 2,00, der var gældende i 2011 for daglig befordring mellem 24 km og 100 km. Som følge af 
aftalen med Højbjerg Autohandel A/S havde Morten Meyer i 2011 modtaget i alt kr. 60.000 i 
kilometergodtgørelse, svarende til 200 arbejdsdage.   

Efter flere års overvejelser besluttede Peter og Lone Pals sig for at realisere en drøm om at emigrere 
til den spanske solkyst. Den 1. april 2011 havde ægtefællerne derfor købt en villa i Malaga og 
havde sat deres villa i Skåde til salg. Lone Pals var umiddelbart efter købet af villaen i Spanien 
flyttet til Malaga, mens Peter Pals var blevet i Danmark frem til den 1. juni 2011 for at sætte sin 
afløser – svigersønnen Kristian – ind i autohandlens forhold. Villaen i Skåde blev solgt ved aftale 
indgået den 15. juni 2011 og med overtagelse den 1. juli 2011. Umiddelbart forud for overtagelsen 
var villaen blevet tømt for indbo, som herefter var afsendt til Malaga. 

På fraflytningstidspunktet var Peter Pals personligt indehaver af og kreditor på et pantebrev, som 
han havde erhvervet fra sit selskab. Pantebrevet, der var udstedt af en kunde, der var 
hjemmehørende i Danmark, var forrentet med 6 % p.a. Det var aftalt, at renten forfaldt til betaling 
én gang årligt hver den 31. december. Peter Pals modtog derfor den 31. december 2011 kr. 20.000 i 
renteindtægt.      
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Spørgsmål 2.1 
Der ønskes en begrundet stillingtagen til, hvilke skattemæssige problemstillinger det angivne 
hændelsesforløb aktualiserer for henholdsvis Peter Pals, Morten Meyer og Højbjerg 
Autohandel A/S. 
 
Den 15. august 2010 havde Søren Stryger købt to fabriksnye Ford varevogne hos Højbjerg 
Autohandel A/S. Som vederlag herfor havde Højbjerg Autohandel A/S modtaget dels kr. 70.000 
kontant og dels et gældsbrev, som Søren Stryger havde udstedt med pant i de købte varebiler 
pålydende kr. 300.000. Kursen på gældsbrevet kunne på aftaletidspunktet fastsættes til kurs 80 
svarende til en kursværdi på kr. 240.000. Gældbrevet var forrentet med 6 % p.a. Renten forfaldt til 
betaling to gange årligt – den 1.1. og den 1.7. – første gang den 1.1.2011 med kr. 9.000, ligesom 
afdrag udgørende årligt kr. 48.000 forfaldt to gange årligt på de angivne datoer. Højbjerg 
Autohandel havde imidlertid hverken modtaget afdrag eller renter på gælden den 1.1.2011, hvorfor 
Højbjerg Autohandel A/S den 1. marts 2011 - nødvendiggjort af Søren Strygers dårlige økonomiske 
situation – indgik en aftale med Søren Stryger om at nedskrive autohandlens tilgodehavende til kr. 
150.000 svarende til en nedskrivning til kurs 50. Aftalen om nedskrivning af Højbjerg Autohandel 
A/S’s tilgodehavende udgjorde en del af en samlet ordning med samtlige Søren Strygers kreditorer.    

Spørgsmål 2.2  
Der ønskes en begrundet redegørelse for, hvilke skattemæssige problemstillinger det 
skitserede hændelsesforløb aktualiserer for henholdsvis Højbjerg Autohandel A/S og Søren 
Stryger. 
 


