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Opgave 1 

Annika Arve drev egen guldsmedeforretning med tilhørende værksted fra en ejendom i Risskov. 
Annika Arve stod selv for fremstillingen af de smykker, som blev solgt i forretningen i Risskov og 
havde Berit Busk ansat som ekspedient i sin forretning.  

Foruden ekspeditioner hjalp Berit Busk også til med forefaldende arbejde i guldsmedeværkstedet. 
Eftersom arbejdet i værkstedet var hårdt for tøjet, havde Annika Arve indgået aftale med 
modetøjsbutikken ”Kolorit”, der var nabo til guldsmedeforretningen, om, at Berit Busk efter eget 
valg årligt kunne indkøbe tøj til en udsalgspris af kr. 3.000 på Annika Arves regning. Det var ikke en 
forudsætning, at det indkøbte tøj blev brugt, når Berit Busk var på arbejde. Annika Arve havde 
aftalt med indehaveren af ”Kolorit”, Christel Camper, at hun som betaling for tøjet modtog 
smykker fra Annika Arves forretning til en udsalgspris på kr. 3.000. Fremstillingsprisen for de 
pågældende smykker havde dog alene udgjort kr. 1.400.   

I april måned 2010 skulle Annika Arves to niecer konfirmeres. Annika Arve forærede hver af 
niecerne et sæt øreringe fra egen produktion. Øreringene havde en udsalgspris på kr. 2.000 pr. 
par. Udgifterne til fremstilling af øreringene havde udgjort kr. 800 pr. par. Da Berit Busk så 
øreringene, bestilte hun straks et par magen til, som hun – efter aftale med Annika Arve – betalte 
kr. 800 for.    

I august måned 2010 havde Annika Arve haft besøg af miljøkontrollen, idet man havde mistanke 
om, at Annika Arve i forbindelse med smykkefremstillingen havde ledt syreholdige væsker ud i det 
almindelige afløb. Resultatet heraf var, at Annika Arve var blevet idømt en bøde på kr. 50.000 for 
overtrædelse af miljølovgivningen. Annika Arve betalte straks bøden.  

Spørgsmål 1.1: 
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb for hhv. Annika Arve, Berit Busk, Christel Camper og de to niecer. 
 
Den 21. december 2010 havde Annika Arve i sin guldsmedeforretning haft besøg af sin gamle 
skolekammerat Dieter Duckert, der havde oparbejdet en betydelig formue gennem 
ejendomshandler. Han var netop blevet skilt fra sin kone gennem 12 år, idet han havde fundet 
sammen med den betydeligt yngre kollega Elena Eik. Dieter Duckert købte en såkaldt ”Paris 
Hilton” ring fra Annika Arves nyeste kollektion for kr. 100.000 svarende til udsalgsprisen. Ringen 
forærede han Elena Eik i julegave. Betalingen for ringen var sket derved, at Annika Arve havde 
modtaget kontant kr. 50.000. Herudover havde Annika Arve som yderligere betaling modtaget en 
post ikke børsnoterede aktier i Dieter Duckerts ejendomsselskab udgørende pålydende 100.000, 
idet kursen på aktierne den 21. december 2010 kunne fastsættes til 50. Allerede den 5. maj 2011 
modtog Annika Arve imidlertid meddelelse om, at ejendomsselskabet var taget under 
konkursbehandling, og kurator meddelte i den forbindelse, at der ikke kunne påregnes nogen 
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udlodning til aktionærerne. Konkursboet blev endeligt afsluttet den 10. februar 2012 uden 
udlodning til Annika Arve.  

Med virkning fra den 1. januar 2011 havde Annika Arve indgået en aftale med den – i Norge – 
kendte smykkedesigner, Hanna Harvik, hvorefter Annika Arve mod betaling af et royaltybeløb 
udgørende kr. 100.000 årligt kunne få adgang til at anvende Hanna Harviks modeller i forbindelse 
med sin smykkeproduktion. Royaltyudgiften på kr. 100.000 vedrørende indkomståret 2011 blev af 
Annika Arve afregnet til Hanna Harvik den 5. januar 2012. 

Spørgsmål 1.2: 
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb for hhv. Annika Arve og Hanna Harvik.   
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Opgave 2 
 
Villy Vest havde i en årrække været ansat som truckfører ved Aarhus Havn. I 2009 var Villy Vest 
blevet opmærksom på, at han muligvis havde krav på et overenskomstmæssigt løntillæg for farligt 
arbejde. Efter henvendelse til sin fagforening udtog fagforeningen som mandatar for Villy Vest 
stævning mod Aarhus Havn. Mandatarforholdet indebar, at sagen blev anlagt med Villy Vest som 
sagsøger, men således at fagforeningen havde rådighed over processen og var ansvarlig for sagens 
udgifter. Ved dom af 1. oktober 2009 fra Retten i Aarhus fik Villy Vest medhold i, at han havde krav 
på et årligt tillæg på 40.000 kr. for hvert af årene 2004-2008, i alt 200.000 kr., samt procesrente. 
Dommen blev ugen efter påanket til Vestre Landsret, som ved dom af 1. april 2010 stadfæstede 
denne. Dommen blev straks efter opfyldt af Aarhus Havn med betaling af 200.000 kr. og 
procesrente 10.000 kr., i alt 210.000 kr. til Villy Vest. Efter dommen betalte fagforeningen 50.000 
kr. til den advokat, der havde ført sagen for foreningen og Villy Vest i henhold til advokatens 
faktura for førelse af sagen. 
 
Villy Vest var ivrig lystfisker, hvorfor han i maj 2010 for en kontantpris på 180.000 kr. erhvervede 
en primitiv hytte, som var beliggende ned til Gudenåen. Hytten havde køkken, opholdsrum og et 
værelse med 4 køjer, men havde hverken indlagt vand eller el, og der var heller ikke etableret 
kloak. I stedet var etableret en hånddreven vandpumpe fra egen vandboring, ligesom hytten var 
forsynet med tørkloset. Hyttens grundareal udgjorde 2000 m2 og var beliggende i landzone, hvor 
udstykning til privat anvendelse ikke var mulig. 
 
I august 2010 var fiskehytten udlånt til en lystfiskerven i 14 dage, idet det var aftalt, at Villy Vest til 
gengæld vederlagsfrit kunne låne kollegaens sommerhus på Samsø i en uge. Herved sparede Villy 
Vest 4.000 kr. i lejebetaling. 
 
Villy Vest og hans hustru overnattede adskillige gange i fiskehytten, men da hustruen ikke brød sig 
om de primitive forhold, blev hytten udbudt til salg i foråret 2011 til en kontantpris på 300.000 kr. 
Ved slutseddel af 30. juni 2011 blev hytten solgt til Bastian Bohn til den udbudte pris af 300.000 
kr., men det var aftalt, at købesummen blev berigtiget ved kontant betaling af 50.000 kr. og 
udstedelse af et pantebrev med pålydende 250.000 kr. Dette pantebrev havde på 
udstedelsestidspunktet en kursværdi på 200.000 kr. svarende til kurs 80. 
 
Spørgsmål 2.1: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemer det beskrevne 
begivenhedsforløb aktualiserer for Villy Vest. 
 
Det udstedte pantebrev fra Bastian Bohn til Villy Vest med pålydende 250.000 kr. skulle afdrages 
over en 5-årig periode og forrentes med 10 % p.a. Afdrag og renter skulle betales halvårligt hver 
den 31. december og 30. juni – første gang den 31. december 2011.  
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Da Bastian Bohn ikke havde betalt afdrag pr. 31. december 2011 på 25.000 kr. og heller ikke den 
forfaldne rente på 12.500 kr., blev der indledt retsforfølgning mod Bastian Bohn. Dette resulterede 
i, at fiskehytten blev solgt til tredjemand på en tvangsauktion i juni 2012. Villy Vest opnåede alene 
dækning for sit pantebrev med et beløb på 150.000 kr., medens den resterende fordring, der 
kunne opgøres til 100.000 kr., og forfaldne rentebeløb måtte anses som tabt, da Bastian Bohn var 
insolvent. Da pantebrevet i sin tid blev erhvervet af Villy Vest, kunne kursværdien heraf som 
nævnt ansættes til 200.000 kr. svarende til kurs 80. 
 
I stedet for lystfiskeri havde Villy Vest kastet sin interesse over antikke italienske sportsvogne, og 
han havde i september 2011 for et beløb af 100.000 kr. købt en forfalden Ferrari i Italien. Det var 
Villy Vests plan at restaurere bilen og videresælge den, idet det var hans klare opfattelse, at han 
derved kunne opnå en videresalgsfortjeneste. Efter erhvervelsen havde Villy Vest brugt et stort 
antal arbejdstimer i sin fritid og et beløb på 150.000 kr. til reservedele m.v. og indregistrering af 
bilen. Det lykkedes at sælge bilen i august 2012 for et beløb af 350.000 kr. 
 
Anskaffelsessummen for bilen på 100.000 kr. havde Villy Vest lånt af sin søn Børge Vest. Der var 
ikke oprettet lånedokumenter, men parterne havde aftalt, at lånet var rentefrit og skulle afdrages 
med 50.000 kr. om året hver den 1. december – første gang den 1. december 2011. Ved aftalen 
om rentefrihed sparede Villy Vest i 2011 7.500 kr., som udgjorde markedsrenten for et tilsvarende 
lån. Som følge af familieforholdet havde Børge Vest i december 2011 eftergivet sin fader, Villy 
Vest, det forfaldne afdrag på 50.000 kr. 
 
Spørgsmål 2.2: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Villy Vest, Bastian Bohn og Børge Vest.  
 


