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Opgave 1 
 
 
Pr. 1. januar 2011 var den nyuddannede Grethe Gath blevet fastansat som advokatfuldmægtig i et 
advokatfirma i Silkeborg med en årsløn på 300.000 kr. Dette advokatfirma var en personlig ejet virksomhed, 
der blev drevet af advokat Thyge Thorn.  
 
I februar 2011 havde advokatfirmaet arrangeret en 4 dages skitur til Schweiz fra torsdag morgen til søndag 
aften for advokatfirmaets ansatte og indehaver. Formålet med skituren var at forbedre arbejdsmiljøet i 
advokatfirmaet og nedbringe den stress, som flere af medarbejderne havde klaget over. Lørdag formiddag 
havde derfor været forbeholdt et fagligt arrangement, hvor en virksomhedskonsulent havde holdt oplæg og 
gennemført gruppeøvelser mv. Den øvrige del af opholdet i Schweiz var gået med skiløb og socialt samvær 
mv. Deltagelsen i skituren var frivillig, og en del af medarbejderne havde ikke deltaget. Selvom Grethe Gath 
ikke løb på ski og hellere ville blive hjemme, havde hun som nyansat følt sig ”presset” til at deltage i 
skituren. Den samlede pris for skituren – incl. flyrejse, hotel, ophold, skipas mv. – for de 15 deltagere, 
herunder Grethe Gath og advokat Thyge Thorn – udgjorde 150.000 kr. svarende til 10.000 kr. pr. deltager. 
Heraf udgjorde udgiften til det 4 dages skipas, som Grethe Gath havde modtaget, men ikke havde benyttet, 
kr. 1.000 kr. Turens samlede udgift på 150.000 kr. var afholdt af advokat Thyge Thorn. 
 
I hele 2011 havde Grethe Gath hver arbejdsdag – i alt 200 arbejdsdage – foretaget befordring fra hjemmet i 
Risskov til advokatfirmaet i Silkeborg og retur – en daglig distance på 84 km. I perioden 2. januar-30. juni 
2011 – i alt 100 dage – havde Grethe Gath dagligt taget toget fra Aarhus til Silkeborg og retur. Udgiften til 
disse togrejser havde udgjort 7.000 kr. I perioden 1. juli-31. december 2011 – i alt 100 arbejdsdage - var 
Grethe Gath fulgtes med en kollega, der også boede i Risskov, således at Grethe Gath og kollegaen 
skiftedes til at køre i hver deres egen bil, og således at de hver især afholdt udgifterne til benzin. Grethe 
Gath havde således i sin bil kørt 50 arbejdsdage, og hun havde opgjort benzinudgifterne til denne kørsel til i 
alt 5.000 kr. Grethe Gath havde yderligere anvendt sin bil til kørsel i forbindelse med sit job, herunder til 
møder med klienter, møder i retten mv. Kørselsudgifterne hertil havde Grethe Gath opgjort til 2.500 kr., og 
hun havde derfor modtaget en godtgørelse fra advokat Thyge Thorn på 3.000 kr. svarende til satsen for 
2011 efter ligningslovens § 9 B, stk. 4. 
 
Grethe Gath havde i en årrække været gift med Henning Gath, og sammen havde de en 11-årig søn, 
Benjamin. I løbet af 2010 var Grethe og Henning Gaths ægteskab blevet stadig mere problematisk, hvorfor 
ægteparret pr. 31. december 2010 havde opnået skilsmisse. Ægteparret havde i sin tid aftalt 
skilsmissesæreje, hvorfor parterne hver havde udtaget egne aktiver og passiver. Da Henning Gath gennem 
arv var meget velhavende, havde han i januar 2011 besluttet, at parrets villa i Risskov – som han hidtil 
havde været eneejer af, og som havde en friværdi på 3 mio. kr. – dog vederlagsfrit skulle overdrages til 
Grethe Gath. Hensigten var at sikre, at Benjamin kunne bevare sit hjem i Risskov og at yde en form for 
økonomisk kompensation til Grethe Gath for de merudgifter, hun havde afholdt i ægteskabet, inden 
Henning Gath havde arvet. Der blev derfor oprettet et skøde, hvorefter Grethe Gath overtog villaen pr. 1. 
februar 2011. 
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Spørgsmål 1.1: 
Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige problemer, som ovenstående begivenhedsforløb 
aktualiserer for Grethe Gath, advokat Thyge Thorn samt Henning Gath i 2010 og 2011. 
Ved besvarelsen kan det lægges til grund, at Skatterådets satser for befordringsfradrag for kørsel mellem 
hjem og arbejdsplads for 2011 udgjorde 2,00 kr. pr. km. 
 
Ved skilsmissen påtog Henning Gath sig at betale et løbende bidrag til sønnen Benjamin på 3.000 kr. pr. 
måned, selvom han efter lovgivningen alene var forpligtet til at betale et normalbidrag på 1.300 kr. pr. 
måned. Henning Gath havde påbegyndt betalingen af disse bidrag allerede fra januar måned 2011, selvom 
han først var fraflyttet ægteparrets hidtidige hjem den 31. marts 2011. For denne periode udgjorde den 
samlede betaling 9.000 kr., mens betalingerne for resten af 2011 udgjorde 27.000 kr. 
 
I juli måned 2011 var Grethe Gath blevet forelsket i Hans Holm, der arbejdede som investeringsrådgiver og 
havde fast bopæl i London, England. Parret var mødtes hyppigt dels i Risskov og dels i London, og i 
september måned 2011 var parret blevet enige om, at Hans Holm – der var dansk statsborger – skulle søge 
arbejde i Danmark. Hans Holm havde derfor flyttet nogle af sine møbler til Grethe Gaths villa i Risskov og 
havde også meldt flytning til denne adresse pr. 1. oktober 2011. Hans Holm havde dog bevaret sit arbejde 
og sin bolig i London, men havde opholdt sig i Risskov næsten hver weekend. Flere gange om måneden var 
Hans Holm allerede ankommet sent torsdag aften, idet han havde mulighed for at passe sit arbejde som 
investeringsrådgiver fra villaen i Risskov. I flere tilfælde havde Hans Holm også afholdt møder med klienter 
under disse ophold i Danmark. Med udgangen af 2011 var det ikke lykkedes Hans Holm at finde et attraktivt 
job i Danmark, hvorfor han fortsat rejste frem og tilbage mellem England og Danmark. I hele 2011 havde 
han derfor opholdt sig i alt 70 dage i Danmark. 
 
Hans Holm havde uden opfordring betalt 2.000 kr. hver måned i månederne oktober-december 2011, i alt 
6.000 kr., til Grethe Gath til dækning af leveomkostninger, ”husleje” mv. i de weekender, hvor han havde 
besøgt Grethe Gath. 
 
Ligeledes havde han i december 2011 bekostet en renovering af badeværelset i Grethe Gaths villa i Risskov 
og havde i den anledning afholdt en udgift på 200.000 kr. Endelig havde han op til julen 2011 indkøbt en 
avanceret PC med diverse udstyr for et beløb af 15.000 kr. og havde foræret denne til Benjamin som en 
julegave. 
 
Spørgsmål 1.2: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemer ovennævnte begivenhedsforløb 
aktualiserer for Hans Holm, Grethe Gath og Benjamin. 
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Opgave 2 

Arne Albertsen havde siden 2002 drevet personlig virksomhed som tømrermester og entreprenør. 
Virksomheden havde gennem årene specialiseret sig i ombygning, opførelse og salg af erhvervsejendomme. 

Arne Albertsen boede i Viby uden for Aarhus sammen med sin familie i en villa, som Arne Albertsen havde 
købt i 2003 for kontant kr. 3.6 mio. Villaen var på købstidspunktet beliggende på en 1.800 m2 stor grund. 
Ved aftale indgået den 1. december 2009 havde Arne Albertsen frasolgt en del af ejendommen udgørende 
et grundstykke på 900 m2 til Dennis Due for kontant kr. 1.5 mio. Omkostningerne i forbindelse med 
handlen udgjorde kr. 50.000. Overdragelsen af grunden var betinget af tilladelse til udstykning. Arne 
Albertsen modtog en udstykningstilladelse ved brev af den 2. februar 2010. Arne Albertsen og hans familie 
blev også efter udstykningen boende i villaen, der var beliggende på den tilbageværende del af 
ejendommen. 

Ingen af de ansatte i Arne Albertsens virksomhed havde den krævede uddannelse som autoriseret 
kloakmester. Kloakkerne i Arne Albertsens byggerier var derfor hidtil blevet anlagt af andre. Med henblik på 
at spare denne eksterne udgift havde Arne Albertsen og én af hans ansatte, Birger Brøndum, i første halvår 
af 2010 gennemgået en uddannelse som autoriseret kloakmester. Udgiften hertil udgjorde kr. 20.000 pr. 
deltager. Den samlede udgift på kr. 40.000 blev betalt af Arne Albertsen. 

Arne Albertsen havde i sommeren 2010 udført en ombygning af en erhvervsejendom ejet af Carsten Caster. 
Arbejdet var aftalt at koste kr. 1.6 mio. ekskl. moms. Ved den endelige færdiggørelse af 
ombygningsarbejdet i oktober måned 2010 havde Arne Albertsen udstedt en regning pålydende kr. 1.6 mio. 
ekskl. moms. Det stod imidlertid hurtigt klart, at Carsten Caster var ude af stand til at betale regningen, og 
modvilligt havde Arne Albertsen i december måned 2010 accepteret at modtage to pantebreve hver 
pålydende kr. 1 mio., som Carsten Caster samtidig havde udstedt. Pantebrevene gav pant i Carsten Casters 
ombyggede faste ejendom. Kursen på begge pantebreve kunne fastsættes til 80 svarende til, at hvert 
pantebrev havde en kursværdi på kr. 800.000. Det lykkedes Arne Albertsen at få solgt det ene pantebrev 
allerede i januar måned 2011 for kr. 810.000. I løbet af foråret 2011 stod det imidlertid klart, at Carsten 
Caster havde været insolvent gennem en længere periode, og da erhvervsejendommen i november måned 
2011 blev solgt på tvangsauktion uden dækning til Arne Albertsens pantebrev, måtte Arne Albertsen 
konstatere, at hans resterende fordring på Carsten Caster var tabt.   

Spørgsmål 2.1: 
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb for hhv. Arne Albertsen og Birger Brøndum. Det bemærkes, at den del af 
anskaffelsessummen, der kunne henføres til det frasolgte grundstykke, kunne fastsættes til kontant kr. 
900.000 svarende til ¼ af den samlede anskaffelsessum. 
 
En stadigt stigende tilgang i antallet af arbejdsopgaver havde betydet, at Arne Albertsens kone, Elise 
Albertsen, havde opsagt sin fuldtidsstilling som regnskabsassistent i et privat firma med fratræden den 31. 
december 2010 til fordel for en ansættelse i Arne Albertsens virksomhed med virkning fra den 1. januar 
2011. Det aftaltes i den forbindelse, at Elise Albertsen for sit arbejde, der bestod i varetagelse af opgaver af 
samme karakter som i hendes nu tidligere ansættelse, skulle oppebære et månedligt vederlag svarende til 
hendes hidtidige månedsløn på kr. 25.000. Arbejdet i Arne Albertsens virksomhed var imidlertid 
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tidsmæssigt betydeligt mindre omfattende. Elise Albertsens arbejdstid havde således for 2011 svaret til en 
halvtidsstilling.  

Arne Albertsen 24-årige søn, Frederik Albertsen, havde siden 2008 læst jura på Aarhus Universitet. Den 1. 
juli 2011 var Frederik Albertsen tiltrådt en stilling som studentermedhjælp i Jysk Banks hovedsæde i 
Silkeborg. I starten havde Frederik Albertsen taget toget frem og tilbage til Silkeborg. Den 15. november 
2011 havde han imidlertid købt en VW Polo for kontant kr. 100.000. Pengene til køb af bilen havde han lånt 
af sin far. Lånet, som var uforrentet, skulle tilbagebetales over fem år med et årligt afdrag på kr. 20.000 
hver den 31. december – første gang den 31. december 2012. Skulle Frederik Albertsen have betalt en 
markedsrente af lånet, ville han i 2012 have haft en renteudgift på kr. 6.000.   

Arne og Elise Albertsen havde altid haft en drøm om at bo tæt på vandet. Ved aftale indgået den 1. 
december 2011 og med overtagelse den 1. juni 2012 solgte de villaen i Viby for kontant kr. 3.2 mio. for at 
flytte ind i én af de nyopførte lejligheder på Aarhus Havn med bugtudsigt.  

Spørgsmål 2.2:  
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb for hhv. Arne Albertsen, Elise Albertsen og Frederik Albertsen.      
 
 


