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Vejledende besvarelse – Skatteret 1 – F 2012 

 

Spørgsmål 1.1 
 
1.1.1 Skituren til Schweiz 
 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Grethe Gath og Thyge 
Thorn af skituren til Schweiz. Det bør være angivet, at rimelige udgifter til personalepleje, intern 
kursusvirksomhed mv. er fradragsberettiget for arbejdsgiveren som en almindelig driftsudgift og ikke 
udløser lønbeskatning hos de ansatte. Herefter bør drøftes, om skituren til Schweiz er af en sådan karakter. 
Det bør her tages i betragtning, at turen indeholder et beskedent fagligt element, at udgifterne overstiger 
sædvanlige personaleudgifter samt at deltagelsen er frivillig. Det bør herefter konkluderes, at skituren må 
kvalificeres som et lønaccessorium for de ansatte deltagere på turen, herunder Grethe Gath og som en 
privatudgift i forhold til Thyge Thorn. Den gode besvarelse drøfter betydningen af, at Grethe Gath havde 
følt sig ”presset” til at deltage, men bør konkludere, at dette ikke i sig selv medfører, at deltagelse i skituren 
er en del af arbejdsforpligtelserne. 
 
Den skattepligtige værdiansættelse kan som udgangspunkt ansættes til rejsens objektive værdi på 10.000 
kr., der er et skattepligtigt lønaccessorium efter LL § 16, stk. 1, jf. stk. 3. Besvarelsen bør have for øje, at 
Grethe Gath ikke gør brug af skipasset til en værdi af 1.000 kr. og bør derfor indeholde en drøftelse af, om 
dette påvirker størrelsen af Grethe Gaths lønaccessorium. Det bør formentlig konkluderes, at Grethe Gath 
alene ”realiserer” et lønaccessorium til en objektiv værdi af 9.000 kr., hvorfor Grethe Gath yderligere skal 
medregne 9.000 kr. til sin lønindkomst. Beløbet medregnes til den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 1. 
 
Det bør samtidig være angivet, at Thyge Thorn har fradrag for udgifterne til de ansattes deltagelse i alt 
140.000 kr. som en lønudgift jf. SL § 6 a, men at der ikke er fradrag for Thyge Thorns egen andel på 10.000 
kr., idet der foreligger en privat udgift. Fradraget sker i den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 2. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 311 ff., p. 234 f. og p. 238. 
 
1.1.2 Befordringsudgifter 
 
1.1.2.1 Befordring mellem hjem og arbejdsplads 
 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for Grethe Gaths fradrag for befordringsudgifter for befordring 
mellem hjem og arbejdsplads. Det bør være angivet, at fradraget foretages efter LL § 9 C som et 
standardfradrag med 2 kr. pr. kørt kilometer i det omfang, den daglige transport overstiger 24 km. Det bør 
samtidig være angivet, at fradraget kan foretages, selvom der foretages befordring med tog, og selvom der 
rent faktisk ikke er afholdt transportudgifter. Det bør således konkluderes, at Grethe Gath opnår fuldt 
fradrag også for de dage, hvor kollegaen har stillet bil til rådighed. 
 
Fradraget kan følge opgøres som 200 dage á 60 km (84 ÷ 24)km á 2,00 kr. = 24.000 kr. 
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Den meget gode besvarelse gør opmærksom på, at Grethe Gath ikke er berettiget til at opnå forhøjet 
befordringsfradrag efter LL § 9 C, stk. 4, idet dette tillæg med Grethe Gaths årsløn på 300.000 kr. er fuldt 
aftrappet.  
 
Befordringsfradraget efter LL § 9 foretages i den skattepligtige indkomst jf. PSL § 3, stk. 2, e.c., men er ikke 
begrænset af bundgrænsen for lønmodtagerfradrag i LL § 9, stk. 1, jf. stk. 2. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 361 f. 
 
1.1.2.2 Erhvervsrelateret befordring 
 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for den skattemæssige behandling af udgifter til og godtgørelse 
for den erhvervsrelaterede kørsel. Det bør være angivet, at befordringen er omfattet af LL § 9 B, således at 
Grethe Gath ikke kan foretage fradrag for sine udgifter, men at godtgørelsen til gengæld er skattefri efter LL 
§ 9 B, stk. 4, idet godtgørelsen svarer til Skatterådets satser for 2011. 
 
1.1.3 Deling på skifte 
 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for den foretagne skævdeling i anledning af skilsmissen. Det bør 
være angivet, at der består særeje mellem parterne, således at der ikke skal foretages noget 
ægtefælleskifte. Formelt set indebærer parternes aftale om, at Grethe Gath overtager villaen, som hidtil 
har været ejet alene af Henning Gath, på et tidspunkt, der ligger senere end skilsmissen og en skattepligtig 
gave omfattet af SL § 4. 
 
Besvarelsen bør imidlertid angive, at praksis er tilbageholdende med at foretage beskatning af 
formueforrykkelsen i anledning af skilsmisse, selvom der ikke består noget familieretligt krav for 
”skævdelingen”, og selvom denne foretages efter skilsmissen. Der kan henvises til KSL § 26 B om succession 
ved overdragelse af kapitalaktiver mellem ægtefællerne, og det kan fremføres, at denne bestemmelse også 
er retningsgivende ved overdragelse, der sker i tilslutning til ægteskabets ophævelse. 
 I dette tilfælde bør lægges vægt på, at overdragelse af villaen til Grethe Gath skete for at opretholde 
Benjamins hjem og til økonomisk kompensation for Grethe Gaths afholdelse af merudgifter. 
 
Det bør derfor konkluderes, at der foreligger en skattefri formuebevægelse omfattet af SL § 5 a. Den gode 
besvarelse nævner, at KSL § 26 B medfører succession for Grethe Gath i henseende til Henning Gaths 
skattemæssig stilling. Da der er tale om en bolig, som givetvis er omfattet af EBL § 8, bliver 
problemstillingen næppe aktuel. Muligvis vil nogle af besvarelserne konkludere, at der er ydet en gave 
mellem fraskilte, som udløser almindelig skattepligt efter SL § 4. Dette kan ikke betegnes som en 
graverende fejl.  Såfremt besvarelsen herefter drøfter, om der dog er mulighed for blot at svare gaveafgift 
efter BAL § 22, skt. 1, litra d, da parterne stadig er samlevende, må dette bedømmes positivt. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 826. 
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Spørgsmål 2.1 
 
2.1.1 Bidrag til Benjamin 
 
Besvarelsen bør redegøre for fradragsret for børnebidrag efter LL § 11 for Henning Gath og heraf følgende 
beskatning hos Benjamin. 
 
Besvarelsen bør angive, at modtageren af forsørgelsesbidrag i princippet er skattepligtig heraf jf. SL § 4 d, 
men at LL § 10, stk. 1, 2. pkt. udtrykkeligt foreskriver skattefrihed for den del af det faktisk modtagne 
bidrag, der svarer til normalbidraget. Benjamin er herefter alene skattepligtig af det overskydende beløb på 
kr. 1.700 kr. pr. måned. Beskatningen foretages i den personlige indkomst, PSL § 3, stk. 1.  
 
Den gode besvarelse drøfter betydningen af, at Henning Gath ikke har fradragsret for underholdsbidrag i 
perioden januar-marts 2011. Det bør – formentlig – konkluderes, at bidraget herefter er uden for LL § 11, 
og bidraget herefter omfattes af den almindelige regel om skattefri forsørgelse mv. i KSL § 5, stk. 4. Dette 
betyder, at Benjamin alene er skattepligtig af 9 x 1.700 kr. = 15.300 kr. i 2011. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 842 f. 
 
2.1.2 Hans Holms subjektive skattepligt 
 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, om og i givet fald på hvilket tidspunkt Hans Holm er 
undergivet fuld skattepligt til Danmark. Det bør være angivet, at Hans Holm i efteråret 2011 etablerer 
bopæl i Risskov efter KSL § 1. Det bør samtidig være angivet, at fuld skattepligt først indtræder, når der 
samtidig tages ophold, hvortil ikke henregnes ”kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lign.” jf. 
KSL § 7, stk. 2. Det bør herunder være angivet, at Hans Holms ophold i Danmark efter administrativ praksis 
må betegnes som kortvarig, men at der givetvis ikke er grundlag for at anse opholdet som ferie eller lign. 
Dette må begrundes med, at Hans Holm adskillige gange har udført arbejdsmæssige opgaver i Danmark, 
herunder deltagelse i møder, sammenholdt med, at praksis har afvist ferieophold, hvis der har foreligget en 
løbende regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv. 
 
Det må dog medgives, at praksis ikke er fuldstændig klar, hvorfor det afgørende for bedømmelsen om 
besvarelsen omhandler disse problemstillinger. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 746 f. 
 
2.1.3 Gaver fra Hans Holm til Grethe Gath og Benjamin 
 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, om og i hvilken udstrækning de afholdte udgifter fra Hans 
Holm udgør gavebeløb for Grethe Gath og Benjamin. 
 
Det bør være angivet, at selvom gaver i princippet kan ydes i form af underhold, afholdelse af 
gavemodtagers private udgifter – også over for samlevere m.v. – må det dog givetvis antages, at Hans 
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Holms betaling af 2.000 kr. pr. måned ikke har gavevirkning, idet der kan argumenteres for, at der alene 
foreligger en afholdelse af egne udgifter og en afholdelse af de merudgifter, som Hans Holm påfører Grethe 
Gath. 
 
Derimod bør det konkluderes, at Hans Holms afholdelse af udgift til renovering af badeværelse på 200.000 
kr. udgør en gave til Grethe Gath. Det bør være angivet, at gaven udløser almindelig indkomstbeskatning, 
idet betingelserne for pålæggelse af gaveafgift om 2 års fælles bopæl ikke er opfyldt, jf. BAL § 22, stk. 1, 
litra d. 
 
Gaven fra Hans Holm til Benjamin bestående af en PC med tilbehør til en værdi af 15.000 kr. aktualiserer 
spørgsmålet, om der foreligger en skattefri lejlighedsgave. Dette må formentlig konkluderes. I mangel af 
afgørelse om beløbsgrænse for lejlighedsgaver, vil en del besvarelser givetvis konkludere, at gaven 
overstiger maksimumgrænsen for en skattefri lejlighedsgave. 
 
Afgørende for bedømmelsen er derfor snarere, om besvarelsen indeholder en rimelig fornuftig beskrivelse 
af problemstillingen vedr. lejlighedsgave. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 842 f., p. 832 f., p. 423 f., p. 427 f. 
 
 

Aarhus, maj 2011 

Jan Pedersen 
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Opgave 2 

Spørgsmål 2.1: 

Salget af grunden: 

Det bør indledningsvis af besvarelsen fremgå, at Arne Albertsen må anses for næringsdrivende med 
omsætning af udlejningsejendomme. Besvarelsen bør herefter indeholde en redegørelse for 
næringsformodningsreglen, der indebærer, at samtlige de af Arne Albertsen ejede ejendomme som 
udgangspunkt må anses for omfattet af næringsvirksomheden. Spørgsmålet er herefter, om Arne Albertsen 
kan afkræfte denne næringsformodning i forhold til salget af grundstykket. Det er i den forbindelse 
berettiget at diskutere, om den særlige praksis vedrørende næringsdrivendes salg af ejerboliger ejet i 
mindst 5 år også finder anvendelse ved frasalg af et grundstykke. Dette synes ikke helt utvivlsomt, hvorfor 
det afgørende for besvarelsens kvalitet er, at den studerende identificerer og diskuterer problemstillingen. 
For en afkræftelse af næringsformodningen taler dog, at ejendommen på salgstidspunktet har været ejet af 
Arne Albertsen i næsten ti år, ligesom salg af grundstykker ikke står centralt i Arne Albertsens næringsvej, 
der vedrører omsætning af erhvervsejendomme..  

I det omfang det konkluderes, at næringsformodningsreglen er afkræftet, må opgørelsen af avance/tab ske 
i overensstemmelse med regelsættet i ejendomsavancebeskatningsloven. Af opgaveteksten fremgår, at 
den forholdsmæssige anskaffelsessum for grundstykket kunne fastsættes til kr. 900.000. Hertil lægges ¼ af 
tillægget på kr. 10.000, som er hjemlet i EBL § 5, stk. 1, for anskaffelsesåret og de følgende ejerår ekskl. 
afståelsesåret. Ejendommen er anskaffet i 2003, og grundstykket må anses for afstået i 2009. Sidstnævnte 
må lægges til grund, uanset at overdragelsen er betinget af udstykningstilladelse, idet der er tale om en 
såkaldt typebetingelse. Tillægget udgør på den baggrund 7 x 2.500 = kr. 15.000, og den regulerede 
anskaffelsessum kan herefter fastsættes til kr. 915.000. Afståelsessummen udgjorde ifølge opgaveteksten 
kr. 1.5 mio. Herfra kan imidlertid fratrækkes omkostninger pådraget i forbindelse med gennemførelsen af 
handlen. Afståelsessummen kan på den baggrund fastsættes til kr. 1.45 mio. Ved frasalget af grundstykket 
realiserer Arne Albertsen herefter en fortjeneste på kr. 535.000 i 2009. Gevinsten henføres til beskatning i 
Arne Albertsens kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 15. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 514ff, samt p. 546ff.        

Udgifterne til kloakmesteruddannelsen 

Arne Albertsen: 

Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt udgiften til kloakmesteruddannelserne er omfattet af 
driftsomkostningsbegrebet i SL § 6 a. Det bør i den forbindelse konkluderes, at udgifterne har den fornødne 
erhvervsmæssige karakter. Det bør dog ligeledes angives, at der er skatteretlig forskel på udgiften til hhv. 
Arne Albertsens og Birger Brøndums uddannelse. Således kan udgiften til Arne Albertsens egen uddannelse 
ikke anses for fradragsberettiget, idet der er tale om en kompetencegivende uddannelse. Der er således 
tale om en ikke-fradragsberettiget formueudgift, som tilsigter at forbedre virksomhedens 
indkomstgrundlag, jf. SL § 5 a. Udgiften til Birger Brøndums uddannelse udgørende kr. 20.000 vil derimod 
være fradragsberettiget som en lønomkostning, jf. SL § 6 a. Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL 
§ 3, stk. 2. 
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Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 229 ff. samt p. 243ff. 

Birger Brøndum: 

Det bør af besvarelsen fremgå, at Arne Albertsens afholdelse af uddannelsesudgifterne ikke har nogen 
indkomstvirkning for Birger Brøndum. Det fremgår således direkte af LL § 31, at der ikke udløses beskatning 
hos en ansat, når en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold afholder uddannelsesudgifter til fordel for 
den ansatte. Det bemærkes i den forbindelse, at betingelsen i bestemmelsens stk. 2, hvorefter uddannelsen 
ikke alene må have privat karakter for Birger Brøndum, er opfyldt.   

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 314.  

Ombygningen og pantebrevet: 

Det bør af besvarelsen fremgå, at Arne Albertsen i sin erhvervsmæssige omsætning for 2010 skal 
indtægtsføre kursværdien af de modtagne pantebreve udgørende i alt kr. 1.6 mio. Det bør endvidere være 
angivet, at beskatningen sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. Da Arne Albertsen sælger det ene 
pantebrev i januar 2011, konstaterer han en kursgevinst på kr. 10.000 (810.000 ÷ 800.000). Eftersom 
kursgevinsten overstiger den i KGL § 14, stk. 1 angivne bagatelgrænse på kr. 2.000, er denne skattepligtig i 
medfør af KGL § 14, stk. 1, og gevinsten henføres til beskatning som kapitalindkomst, jf. KGL § 4, stk. 1, nr. 
2.  

Det bør endvidere af besvarelsen fremgå, at Arne Albertsen i november måned 2011 realiserer et kurstab 
på kr. 800.000, da Carsten Casters villa bliver solgt på tvangsauktion uden dækning til Arne Albertsens 
pantebrev. Hvorvidt dette tab er fradragsberettiget, afhænger af KGL § 17, idet pantebrevet er erhvervet 
som vederlag i næring. Det afgørende for fradragsretten er herefter, om tabet kan karakteriseres som 
værende driftsmæssigt, hvilket må anses for tilfældet. Det bør være angivet, at tabet på kr. 800.000 kan 
fratrækkes i Arne Albertsens personlige indkomst, jf. PSL § 4, stk. 3, 2. pkt.   

 Litteratur: Skatteretten 1, kompendium, p. 22ff. 

 

Spørgsmål 2.2: 

Ansættelsen af Elise Albertsen: 

Det bør indledningsvis konstateres, at der mellem Arne og Elise Albertsen er indgået en almindelig 
ansættelsesaftale, jf. KSL § 25, stk. 7. Herefter kan den til Elise Albertsen udbetalte løn som udgangspunkt 
fradrages som almindelig driftsomkostning hos Arne Albertsen, mens den overførte løn beskattes hos Elise 
Albertsen. Bevarelsen bør indeholde en angivelse af, at pligten til indeholdelse og indbetaling af hhv. A-skat 
og AM-bidrag i forhold til lønaftaler indgået mellem ægtefæller er en gyldighedsbetingelse.  

Besvarelsen bør herefter indeholde en diskussion af, om det aftalte lønvederlag står i misforhold til Elise 
Albertsens arbejdsindsats, jf. KSL § 25 A, stk. 3, 4. pkt. Med henvisning til, at det af opgaveteksten fremgår, 
at Elise Albertsen for sit arbejde hos Albert Arnesen oppebærer et månedligt vederlag, der modsvarer 
månedslønnen hos hendes tidligere arbejdsgiver til trods for, at der hos Arne Albertsen alene er tale om en 
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halvtidsansættelse, bør det formentlig konkluderes, at meget tyder på, at der er et misforhold mellem den 
aftalte aflønning og arbejdsindsats. Det overskydende beløb anses herefter som en gave mellem 
ægtefællerne, der er skatte- og afgiftsfri for modtageren og ikke fradragsberettiget for yderen. Afgørende 
for besvarelsens kvalitet er dog i første række, at problemstillingen identificeres og diskuteres.  

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 811ff. 

Rentefrit lån: 

Frederik Albertsen:   

Frederik Albertsen opnår i 2012 en besparelse på kr. 6.000 ved ikke at skulle betale rente af billånet. 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorvidt der udløses beskatning af denne fordel. Det bør i den 
forbindelse være angivet, at rentefri lån i familieforhold ifølge praksis ikke udløser beskatning af 
rentefordelen hos låntager, hvorfor konklusionen bør være, at Frederik Albertsen ikke beskattes af 
rentefordelen. Den gode bevarelse indeholder dog en drøftelse af, hvorvidt rentefordelen kan anses for en 
gave. 

Det bør ligeledes være angivet, at Frederik Albertsen har mulighed for befordringsfradrag ifølge LL § 9 C. 
Fradraget sker i den skattepligtige indkomst. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 398ff. 

Arne Albertsen: 

Besvarelsen bør indeholde diskussion af de beskatningsmæssige konsekvenser af det rentefri udlån for 
Arne Albertsen. Der bør således henvises til den såkaldte rentefikseringsdom, jf. TfS 1998, 199 H, hvori 
Højesteret fastslog, at der ikke i den konkrete situation var hjemmel til beskatning af en fikseret 
renteindtægt. En beskatning måtte således forudsætte, at der var tilsigtet en omgåelse af 
skattelovgivningen. Det kan hævdes at Højesteret har modificeret dette udgangspunkt med 
lejefikseringsdommen TfS 2005, 851 H, således at løsningen ikke er åbenbar. Afgørende for besvarelsens 
kvalitet er dog ikke så meget, hvad den studerende konkret når frem til men derimod, at problemstillingen 
identificeres og diskuteres.   

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 398ff. 

Salget af villaen: 

Som allerede tidligere anført bør det konstateres, at Arne Albertsen må anses for næringsdrivende med 
omsætning af fast ejendom. Næringsformodningsreglen indebærer herefter, at også villaen anses for en del 
af næringsvirksomheden. Besvarelsen bør herefter indeholde en diskussion af, hvorvidt denne 
næringsformodning kan afkræftes. Dette bør anses for tilfældet med henvisning dels til besiddelsestidens 
længde – 9 år – og dels til, at villaen ikke står centralt i Arne Albertsens næringsvirksomhed.  

Besvarelsen bør herefter angive, at salget af villaen er omfattet af den såkaldte parcelhusregel i EBL § 8, stk. 
1, idet Arne Albertsen opfylder det i bestemmelsen afgivne beboelseskrav, ligesom kravene til karakteren af 
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den afstående ejendom samt arealet er opfyldte. Der udløses herefter ingen beskatning af den realiserede 
fortjeneste. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 527ff. samt p. 546ff. 

Maj 2012 

Malene Kerzel 

 


