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Opgave 1 
 
Jacob Junker havde siden 2012 været ansat som ejendomsmægler hos den uafhængige 
ejendomsmægler Estate A/S, der var 100 % ejet af Børge Bang. Estate A/S, der var beliggende i 
Roskilde, drev navnlig virksomhed med formidling af salg af erhvervsejendomme. 
 
Jacob Junker havde i 2014 mødt sin nuværende kæreste, Lise Larsen. I sommeren 2015 besluttede 
de to sig for at flytte sammen i Lises parcelhus i Holbæk. Ved aftale indgået den 1. december 2015 
og med overtagelse den 1. februar 2016 solgte Jacob Junker sit parcelhus i Roskilde, der var 
beliggende på en 700 m2 stor grund, for kontant kr. 3.6 mio. Parcelhuset, som Jacob Junker havde 
købt i 2013 for kontant kr. 3.2 mio., havde siden erhvervelsen været anvendt til beboelse. Jacob 
Junker ejede foruden parcelhuset to sommerhusgrunde, men havde ikke på noget tidspunkt solgt 
fast ejendom.  
 
Den 1. marts 2016 havde Estate A/S indgået en aftale med Kristian Bang, der var søn af Børge 
Bang, om at yde denne et sponsorat på kr. 100.000. Kristian Bang var en lovende 800 meter løber 
og dansk mester på distancen. Af vilkårene for sponsoraftalen fremgik det nærmere, at Kristian 
Bang modtog kr. 25.000 årligt fra Estate A/S i årene 2016-2019, således at sponsoratet forfaldt til 
betaling hver den 1. januar.  Det fremgik endvidere af aftalen, at Kristian Bang forpligtede sig til at 
bære løbetøj med Estate A/S’ navn og logo såvel i forbindelse med træning som ved deltagelse i 
atletikstævner i både ind- og udland. Kristian Bang havde desuden i 2016 vederlagsfrit modtaget 
træningstøj til en værdi af kr. 10.000 fra sportsudstyrsvirksomheden Adidas, som han var forpligtet 
til at anvende i forbindelse med såvel træning som stævner.   
 
Ved aftale indgået den 15. maj 2016 solgte Jacob Junker en 1.000 m2 stor ubebygget 
sommerhusgrund beliggende ved Odden for kontant kr. 1 mio. Grunden udgjorde oprindeligt 
halvdelen af den ubebyggede grund på 2.000 m2, som Jacob Junker havde købt tilbage i 2010 for 
kontant kr. 1.4 mio. Den 2.000 m2 store grund var i 2014 blevet udstykket i to selvstændige grunde 
på hver 1.000 m2. Efter udstykningen havde Jacob Junker opført et sommerhus på den ene grund, 
som han valgte at beholde. I 2012 var der pålignet en kloaktilslutningsafgift på kr. 40.000.  
 
Spørgsmål 1.1: 
Der ønskes en begrundet redegørelse for, om og i givet fald hvilke skattemæssige 
problemstillinger det skitserede hændelsesforløb aktualiserer for Jacob Junker, Kristian Bang, 
Estate A/S og Børge Bang.  
 
Lise Larsen, der var uddannet folkeskolelærer, var en ivrig amatørfotograf. Ved siden af sit job som 
lærer på den lokale folkeskole, som hun varetog 30 timer ugentligt, havde hun den 1. marts 2015 
etableret egen virksomhed, LL Fotografi, der udbød portrætfotografering. Etableringen var sket 
uden større forberedelser, og Lise Larsen havde ikke forud for etableringen udarbejdet et budget. 
Virksomheden havde adresse i Lise Larsens private villa og var momsregistreret.  Der var ikke faste 
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åbningstider, idet Lise modtog kundehenvendelser pr. mail eller telefon. Lise Larsen havde ikke 
indrykket annoncer i den lokale avis, men havde i stedet udbredt kendskabet til sin forretning 
gennem venner og bekendte.  Fra den 1. marts til den 31. december 2015 havde Lise Larsen haft 
en omsætning på i alt kr. 30.000. I samme periode havde hun afholdt udgifter til materialer mv. på 
kr. 28.000. I september måned 2015 havde Lise desuden for kr. 50.000 købt et avanceret Leica 
kamera, hvilket havde forbedret kvaliteten af portrætbillederne væsentligt. Kameraet, som alene 
var anvendt i forbindelse med arbejdet i LL Fotografi, forventede Lise at kunne anvende de næste 
10 år.  
 
I april måned 2016 havde Lise Larsen fremsendt en faktura på kr. 10.000 til guldsmed Niels Nøks, 
der drev guldsmedeforretning, i forbindelse med portrætfotografering af forretningens ansatte. 
Betalingsbetingelserne var 30 dage fra fakturadato. Da Lise Larsen ikke modtog betaling som 
aftalt, indbragte hun sagen for fogedretten, hvor Niels Nøks den 5. november 2016 afgav 
insolvenserklæring, således at fordringen ikke kunne inddrives.   
 
Spørgsmål 1.2: 
Der ønskes begrundet stillingtagen til, hvilke skattemæssige problemstillinger der aktualiseres 
for Lise Larsen som følge af det skitserede hændelsesforløb. 
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Opgave 2  
 
Advokat Hans Hein – der var specialiseret i skatteret – havde i en årrække været ansat som 
advokat i et større advokatfirma. 
 
Hans Hein deltog som kursuslærer i et 6-dages kursus i International Skatteret, der blev afviklet i 
april 2015 af kursusselskabet JuraKurser A/S på et hotel på ferieøen Gran Canaria, Spanien. Ifølge 
kursusprogrammet var første og sidste dag reserveret til rejse, medens der blev afviklet kursus de 
mellemliggende 4 dage fra kl. 9.00 til 17.00. Afrejsen fra kursushotellet var dog først sket kl. 21.00, 
hvorfor Hans Hein og kursusdeltagerne havde haft dagen til fri rådighed. 
 
Det var aftalt, at Hans Hein skulle modtage et vederlag på 25.000 kr. for sin deltagelse, og at han 
kunne lade sin hustru, Charlotte Hein, ledsage sig vederlagsfrit, dvs. med rejse og ophold betalt af 
JuraKurser A/S. Charlotte Hein deltog ikke i kurset, men benyttede opholdet til ferie. Skulle hun 
selv have afholdt udgiften, havde hun måttet påregne en udgift på mindst 8.000 kr. 
 
Det var desuden aftalt, at JuraKurser A/S afholdt udgifterne til Hans Heins flyrejse og hotelophold, 
hvilke udgifter kunne opgøres til 8.000 kr. 
 
Til brug for forberedelse af kurset havde Hans Hein afholdt en udgift på 3.000 kr. til anskaffelse af 
skatteretlig litteratur. På hotellet havde Hans Hein yderligere afholdt en udgift svarende til 1.000 
kr. til drinks om aftenen i hotellets bar. 
 
Advokat Svend Sund, der drev selvstændig advokatvirksomhed, havde deltaget i kurset på Gran 
Canaria og havde betalt et kursusgebyr på 30.000 kr. med tillæg af 10.000 kr. for rejse og 
hotelophold på enkeltværelse, i alt 40.000 kr. Havde han valgt indkvartering på delt 
dobbeltværelse, ville udgiften til rejse og hotelophold have været 8.000 kr. 
 
Spørgsmål 1: 
Hvilke skatteretlige problemstillinger aktualiserer ovennævnte begivenhedsforløb for Hans 
Hein, Charlotte Hein, Svend Sund og JuraKurser A/S? 
 
Pr. 1. juni 2016 havde Hans Hein opsagt sin stilling som advokat, idet han pr. 1. juli 2016 havde 
fået en ansættelse i et internationalt skatterådgiverfirma i London. Han var derfor den 15. juni 
2016 med sit bohave mv. og sin familie fraflyttet Danmark og var flyttet ind i et lejet hus i London 
bydelen Notting Hills. Flytningen til London havde været planlagt længe, og allerede i januar 2016 
havde Hans Hein udbudt sin villa i Risskov til salg, og han fik straks efter et godt tilbud, som han 
accepterede, men således at køberen skulle overtage boligen allerede den 1. april 2016. I perioden 
1. april 2016 frem til flytningen til London den 15. juni 2016 havde Hans Hein med sin hustru og 2 
børn boet i parrets beskedne sommerhus ved Ajstrup Strand, medens bohavet var opmagasineret 
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indtil flytningen til London. Efter fraflytningen til London var sommerhuset alene blevet benyttet i 
én uge i 2016. 
 
Den 25. maj 2016 – og forud for flytningen til London – havde Hans Hein solgt en post aktier på 
nominelt 200.000 kr. i det børsnoterede selskab Nordisk Elektronik A/S til kurs 100 svarende til en 
afståelsessum på 200.000 kr. Salget skete gennem Hans Heins bank, og han blev opkrævet et 
gebyr for salget på 500 kr.  Aktieposten var erhvervet dels i 2009, hvor Hans Hein havde erhvervet 
pålydende 100.000 kr. aktier til kurs 150 svarende til en anskaffelsessum på 150.000 kr., og dels i 
2012, hvor Hans Hein havde erhvervet pålydende 100.000 kr. aktier til kurs 125 svarende til en 
anskaffelsessum på 125.000 kr.  Ved erhvervelsen havde Hans Hein betalt 250 kr. i gebyr for hver 
erhvervelse, i alt 500 kr. 
 
Foruden den solgte aktiepost ejede Hans Hein en post aktier på nominelt 75.000 kr. i det ikke-
børsnoterede selskab I.O. Hansen Tømrerforretning A/S. Aktieposten havde Hans Hein erhvervet 
som arv efter sin farfar. Ved arveudlægget – der skete med fuld beskatning i boet – blev 
aktieposten ansat til en udlægsværdi på 200.000 kr. I hele 2016 havde aktieposten en værdi på 
275.000 kr. 
 
I.O. Hansen Tømrerforretning A/S var veldrevet, og Hans Hein modtog d. 1. september 2016 et 
aktieudbytte på 15.000 kr. for det forløbne regnskabsår. 
 
Spørgsmål 2: 
Hvilke skatteretlige problemstillinger aktualiserer ovennævnte begivenhedsforløb for Hans 
Hein? 
 
 


