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Vejledende besvarelse 
 

Opgave 1 
 
Spørgsmål 1.1: 
 
Beklædningsgodtgørelsen: 
Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt Berit Busk skal beskattes af værdien af tøjet 
udgørende kr. 3.000, jf. LL § 16, eller om tøjet eventuelt kan anses for omfattet af bagatelgrænsen i LL § 16, 
stk. 3, 4. pkt. Afgørende ved denne vurdering er, om tøjet i overvejende grad er ydet i arbejdsgiverens - 
Annika Arves - interesse. Udgangspunktet er i den forbindelse, at arbejdsgiverens afholdelse af 
beklædningsudgifter til den ansatte udøser beskatning. Da det imidlertid af opgavens oplysninger fremgår, 
at arbejdet i værkstedet var hårdt for tøjet, synes det berettiget at anse godet for omfattet af 
bagatelgrænsen, hvorfor konklusionen bør være, at Berit Busk ikke beskattes af værdien af tøjet.  
Det bør endvidere af besvarelsen fremgå, at Christel Camper skal indtægtsføre kr. 3.000 som 
erhvervsmæssig indkomst, jf. SL § 4. Beskatningen sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 4. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 311ff. 
 
Øreringene:   
Det bør indledningsvis af besvarelsen fremgå, at øreringene til de to niecer må anses som lejlighedsgaver, 
hvorfor der ikke udløses beskatning hos disse. Det bør endvidere være angivet, at der heller ikke udløses en 
beskatning hos Berit Busk, uanset at hun køber øreringene til en pris, der ligger under den vejledende 
udsalgspris. Dette må begrundes med bestemmelsen i LL § 16, stk. 3, 2. pkt., hvorefter rabat på indkøb af 
varer, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin virksomhed, alene skal beskattes i det omfang, 
rabatten overstiger arbejdsgiverens avance. Eftersom det af opgaveteksten fremgår, at Berit Busk fik 
mulighed for at købe øreringene til Annikas Arves fremstillingspris på kr. 800, udløses herefter ingen 
beskatning hos Berit Busk. 

Endelig bør besvarelsen indeholde en stillingtagen til de beskatningsmæssige konsekvenser af, at Annika 
Arve udtager varer – øreringene – af sit varelager til privat brug.  Det fremgår således af LL § 7, nr. 26, at 
selvstændigt erhvervsdrivende ikke beskattes af en ikke-realiseret avance ved udtagning af varer til privat 
brug. Alligevel udløses en beskatning hos Annika Arve svarende til de udgifter, som hun har haft til 
fremstilling af øreringene udgørende 2 x kr. 800, i alt kr. 1.600, jf. SL § 4. Beskatningen må begrundes i det 
forhold, at Annika Arve har fratrukket fremstillingsomkostningerne i indkomstopgørelsen. Beskatningen af 
de kr. 1.600 sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 316f, p. 427f. og p. 179f. 

Bøden:  
Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt bøden på kr. 50.000 er fradragsberettiget som en 
driftsomkostning i medfør af SL § 6 a. Det bør konkluderes, at der er tale om et ikke-fradragsberettiget 
formuetab, jf. SL § 5 a.     
Litteratur: Skatteret 1, 5. udgave, p. 224f.   
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Spørgsmål 1.2:    

bør indledningsvis fastslås, at Annika Arve ved salget i december måned 2010 i sin erhvervsmæssige 
indkomst skal indtægtsføre kr. 100.000 (Salget af Paris Hilton ringen: 
Det 50.000 + kursværdien af aktierne på kr. 50.000), jf. SL § 4. Beskatningen sker i den personlige indkomst, 
jf. PSL § 3.    
Da det efterfølgende viser sig, at aktierne ikke har nogen værdi som følge af ejendomsselskabets konkurs, 
lider Annika Arve et tab på sin aktiepost. Det bør af besvarelsen fremgå, at aktierne er erhvervet som 
vederlag i næring, men at dette ikke får nogen betydning for tabsfradragsretten, idet den særlige 
bestemmelse i ABL § 17 ikke omhandler vederlagsnæring. Adgangen til at fratrække tabet på kr. 50.000 må 
herefter bedømmes efter ABL § 13, hvoraf det fremgår, at tabet er fradragsberettiget. Besvarelsen bør 
desuden indeholde en begrundet stillingtagen til, hvornår tabet kan fratrækkes. Med henvisning til TfS 
1998, 397 H bør det konkluderes, at tabet først kan fratrækkes i 2012, hvor konkursboet afsluttes. Dette 
gælder uanset, at Annika Arve allerede i maj måned 2011 får meddelelse fra kurator om, at der ikke kan 
påregnes nogen udlodning til aktionærerne. 

Besvarelsen bør endelig indeholde en stillingtagen til, om Elena Eik skal beskattes af værdien af den 
modtagne ring, eller om der er tale om en skattefri lejlighedsgave. Med henvisning til værdien af ringen bør 
det konkluderes, at Elena Eik skal beskattes, jf. SL § 4 c. Beskatningen sker i den personlige indkomst, jf. PSL 
§ 3. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 292f., p. 427f. og p. 586f. 

Royalty: 
Det bør af besvarelsen fremgå, at royaltyudgiften på kr. 100.000 er fradragsberettiget for Annika Arve, jf. SL 
§ 6 a. Besvarelsen bør herudover indeholde en drøftelse af, hvornår udgiften kan fratrækkes. Afgørende for 
besvarelsens kvalitet er i den forbindelse, at problemstillingen identificeres og drøftes. Om det konkret 
fastslås, at udgiften skal fratrækkes løbende over indkomståret 2011, eller om det i stedet fastslås, at 
udgiften skal fratrækkes i betalingsåret 2012, er således mindre væsentligt. 
Besvarelsen bør endvidere indeholde en begrundet stillingtagen til, om Hanna Havik er begrænset 
skattepligtig af den modtagne royaltybetaling. Med henvisning til KSL § 2, stk. 1, nr. 8 bør dette konkluderes 
at være tilfældet. Den gode besvarelse indeholder i den forbindelse en angivelse af, at henvisningen i KSL § 
2, stk. 1, nr. 8) til KSL § 65 C, stk. 4 indebærer, at den begrænsede skattepligt alene omfatter såkaldte 
industrielle royalties. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 279f., p. 284 og p. 788f.    

August 2012, Malene Kerzel 
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Opgave 2 
 
Spørgsmål 2.1 
 
2.1.1 Dom om løntillæg/advokathonorar 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af beskatningen af det tilkendte løntillæg og procesrente, 
og det bør konkluderes, at det fulde beløb er skattepligtigt dels som lønvederlag og dels som 
renteindtægt jf. SL § 4. 
 
Besvarelsen skal indeholde en drøftelse af periodiseringen, hvor det bør anføres, at 
periodiseringen som udgangspunkt bør ske i 2010, hvor endeligt krav etableres. Den gode 
besvarelse nævner, at anken til Vestre Landsret er sket inden eksekutionsfristens udløb, hvorfor 
kravet ikke er forfaldent. Efter praksis er der dog mulighed for at opnå tilladelse til, at 
løntillæggene fordeles over de indkomstår, de vedrører, således at der kan ske genoptagelse af 
indkomstansættelserne for 2004-2008. Det bemærkes, at fristreglerne i SFL §§ 26-27 ikke er 
omfattet af pensum. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 271 f., p. 280 f. og p. 306 f. 
 
Den gode besvarelse indeholder en drøftelse af de skattemæssige konsekvenser af, at 
fagforeningen afholder udgifter til advokatomkostninger i en retssag, hvori Villy Vest er part. 
Selvom Villy Vest utvivlsomt opnår en økonomisk fordel ved fagforeningens retssagsførelse og 
betaling af udgifterne, må det konkluderes, at dette ikke realiserer en skattepligtig indtægt. Dette 
må nærmere begrundes med, at Villy Vest ikke er friholdt for en udgift, som han med sikkerhed 
alternativt ville have afholdt selv. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 158. 
 
2.1.2 Udlån af fiskehytten og lån af sommerhus på Samsø 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, om husbytningen indebærer skattemæssige 
konsekvenser for Villy Vest. Selvom det kan anføres, at SL § 4 b etablerer skattepligt for 
”vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods”, og selvom det kan fremføres, at der 
er etableret et gensidigt ”udlejningsforhold” med vederlæggelse ved naturalydelser, bør det 
givetvis konkluderes, at der foreligger socialt betingede vennetjenester, der ikke realiserer 
skattepligtig indkomst. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 177 f. 
 
2.1.3 Salg af fiskehytten 
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Besvarelsen bør angive, at salget af fiskehytten er omfattet af EBL og herunder indeholde en 
drøftelse af, om EBL § 8, stk. 2 om fritidsejendomme er anvendelig. Navnlig spørgsmålet, om 
hytten er egnet til overnatning, bør behandles, og det bør her konkluderes, at dette givetvis er 
tilfældet. Dette begrundes med, at hytten er indrettet med køkken, soveplads, vandforsyning og 
tørkloset m.v. Ligeledes bør arealkravet behandles, og det bør her konkluderes, at ejendommen 
som beliggende i landzone ikke kan udstykkes, hvorfor salget er skattefrit efter EBL § 8, selvom 
grundarealet overstiger 1.400 m2. 
 
 
Spørgsmål 2.2 
 
2.2.1 Manglende rentebetaling og tab på pantebrev med pålydende 250.000 kr. 
De skatteretlige konsekvenser af den manglende rentebetaling pr. 31. december 2011 bør 
behandles. Det bør være angivet, at rentebetalingen efter forfaldsprincippet som udgangspunkt 
må periodiseres til 2011, selvom beløbet ikke betales. Det bør dog være angivet, at LL § 5 A giver 
mulighed for, at Villy Vest kan bortse fra det ikke betalte rentebeløb på 25.000 kr. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 384 f. og p. 387. 
 
Det bør endvidere være angivet, at Villy Vest ved tvangsauktionen og Bastian Bohns insolvens 
realiserer et kurstab på pantebrevet med en restgæld på 100.000 kr., hvilket kurstab er 
fradragsberettiget efter KGL § 14. Besvarelsen bør angive, at kurstabet kan opgøres som forskellen 
mellem indfrielsesbeløbet på 0 kr. og værdien på anskaffelsestidspunktet af restgælden på 
100.000 kr., som kan opgøres til kurs 80 svarende til 80.000 kr. jf. KGL § 26, stk. 2. Kurstabet udgør 
således 80.000. Besvarelsen bør angive, at kurstabet ikke reduceres med bagatelgrænsen på 2.000 
kr. i KGL § 1, idet kurstabet overstiger dette beløb. 
 
Fradraget på kurstabet foretages i kapitalindkomsten jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 2. 
 
Litt.: SR 2, 5. udg., Tillæg p. 23 f. og p. 38 f.  
 
Det bør være angivet, at Bastian Bohn har fradrag for det forfaldne rentebeløb pr. december 2011, 
uanset at beløbet ikke betales. Den gode besvarelse oplyser, at LL § 5, stk. 8 om manglende 
fradragsret ikke er opfyldt, idet kravet om restancer på samme fordring i forudgående år ikke er 
opfyldt. Den meget gode besvarelse angiver, at betingelsen i LL § 5, stk. 8 er opfyldt, for så vidt 
angår yderligere påløbne renter i 2012 frem til tvangsauktionen. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 394 f. 
 



5 
 

2.2.2 Salg af Ferrari 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, om der kan ske beskatning af fortjenesten ved salget af 
Ferrarien, der kan opgøres til 100.000 kr. Det bør drøftes, om der foreligger en skattepligtig 
hobbyvirksomhed, hvilket givetvis må afvises, da den krævede omfattende og systematiske 
karakter ikke foreligger. Ligeledes bør drøftes, om der foreligger skattepligtig spekulation. Ud fra 
de givne oplysninger bør dette givetvis statueres, men det må haves for øje, at en sådan 
beskatning er mindre sandsynlig i praksis, da skattemyndighederne næppe kan påvise 
spekulationshensigten. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 247 f. og p. 200 f. 
 
2.2.3 Rentefrit lån og eftergivelse af afdrag 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for de skattemæssige konsekvenser af rentefrie lån for 
debitor og kreditor, og det bør navnlig være angivet, at praksis ikke foretager beskatning af 
hverken kreditor eller debitor. Det bør tillige være anført, at rentefikseringsdommen TfS 1998.199 
H ikke hjemler adgang til beskatning af fikseret renteindtægt hos kreditor, ligesom den 
økonomiske fordel herved hos debitor heller ikke efter praksis udløser skattemæssige 
konsekvenser. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 163 f. og p. 398 f. 
 
Ligeledes bør de skattemæssige konsekvenser af Børge Vests afkald på afdraget på 50.000 kr. Det 
bør være angivet, at der herved er ydet Villy Vest en gave, der dog er fritaget for gaveafgift, idet 
den ikke overstiger bundgrænsen i BAL § 22 på 58.700 kr. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 423 f. 
 
 

August 2012/Jan Pedersen 
 
  
 
 


