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RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 

 

Opgave 1 

Spørgsmål 1.1 

Dobbelt husførelse: 

Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine 
merudgifter til dobbelt husførelse. Besvarelsen bør i den forbindelse angive de grundlæggende 
betingelser for fradragsretten: Det er for det første en betingelse, at der er tale om to husstande. 
Denne betingelse er ifølge praksis opfyldt, hvis skatteyderen bor ved arbejdsstedet, mens 
ægtefællen bor i en sådan afstand fra arbejdsstedet, at daglig transport ikke er praktisk mulig. Det er 
desuden en betingelse for fradragsretten, at opretholdelsen af to husstande har midlertidig karakter. 
Ansættelse i en ny og fast stilling giver dermed ikke grundlag for fradrag. Af opgavens oplysninger 
fremgår imidlertid, at Annika Arndal er ansat på prøve i de første tre måneder, hvorfor hendes 
ansættelse i denne periode kan siges at være midlertidig. Konklusionen er på den baggrund, at 
Annika Arndal i perioden fra den 1. august til den 31. oktober 2009 kan fratrække sine merudgifter 
til dobbelt husførelse. Besvarelsen bør angive, at fradraget sker i den skattepligtige indkomst, jf. 
PSL § 3, stk. 2 e.c., ligesom det af besvarelsen bør fremgå, at fradraget kan foretages mod 
dokumentation af merudgifter eller med de af Skatterådet fastsatte satser, der kan anvendes uden 
dokumentation for udgifternes størrelse. 

I den gode besvarelse nævnes desuden, at udgifter til transport mellem de to husstande kan 
fratrækkes ved siden af udgifterne til dobbelt husførelse efter LL § 9 C, ligesom den gode 
besvarelse indeholder en angivelse af, at fradragsbegrænsningen i LL § 9, stk. 1 ikke finder 
anvendelse ift. udgifter vedrørende dobbelt husførelse. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 242 f. og p. 350 ff.    

Tyskkursus: 

Der lægges op til en afgrænsning mellem de fradragsberettigede driftsomkostninger og de ikke- 
fradragsberettigede private udgifter. Afgørende for fradragsretten er herefter, om udgiften til 
intensivkurset i tysk har den fornødne forbindelse med det indtægtsgivende erhverv, jf. SL § 6 a. 
Dette må konkret siges at være tilfældet uanset, at der i ansættelsesforhold gælder en formodning 
for, at arbejdsgiveren stiller de i forhold til arbejdets udførelse fornødne faciliteter til rådighed.  

Besvarelsen bør imidlertid tillige indeholde en drøftelse af, hvorvidt den afholdte udgift har karakter 
af en driftsomkostning, eller om der i stedet er tale om en ikke-fradragsberettiget anlægsudgift. 
Fradragsret forudsætter således, at der er tale om et kursus, der alene holder skatteyderen ajour med 
det pågældendes fagområde. Afgørende vil herefter principielt være, om kurset har forbindelse til 
skatteyderens fagområde. Om end dette måske ikke direkte kan siges at være tilfældet, synes det 
dog mest rigtigt at indrømme Annika Arndal fradragsret for udgiften. Annika Arndal kan herefter i 
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2009 som udgangspunkt fratrække den afholdte kursusudgift på kr. 8.000 i den skattepligtige 
indkomst, jf. SL § 6 a. Fradraget begrænses imidlertid som følge af bestemmelsen i LL § 9, stk. 1, 
hvilket indebærer, at Annika Arndal alene kan fratrække den del af udgiften, der overstiger det 
regulerede grundbeløb udgørende kr. 5.500 (2009) – dvs. kr. 2.500.  

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 243ff. og p. 352f.     

Arveforskuddet: 

Der lægges i opgaven op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser hos Carl Arndal af 
aktieoverdragelsen. Der bør i den forbindelse henvises til ABL § 31, hvorefter en overdragelse ved 
arv eller gave sidestilles med et salg. Carl Arndal stilles med andre ord, som om han havde solgt 
aktierne til handelsværdien på tidspunktet for arveforskuddet. Carl Arndal skal dermed beskattes af 
en fiktiv avance på sine aktier, der kan opgøres til kr. 300.000, ABL § 12. Gevinsten beskattes som 
aktieindkomst, jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4.       

Det bør videre af besvarelsen fremgå, at Annika Arndal ved arveforskuddet har modtaget en gave 
omfattet af boafgiftsloven, jf. BAL § 23, stk. 3. Annika Arndal skal herefter betale en gaveafgift på 
15 % af den del af arveforskuddet, der overstiger et reguleret grundbeløb på kr. 58.700, jf. BAL § 
22, stk. 1 smh. BAL § 23, stk. 1. Gaveafgiften udgør herefter 15 % af (600.000 ÷ 58.700) = kr. 
81.195. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 580ff., p. 472f. og p. 422ff. 

Aktiesalg: 

Ved salget af aktieposten i november måned 2009 realiserer Annika Arndal et tab på kr. 100.000 
(600.000 ÷ 500.000). Det bør af besvarelsen fremgå, at tabsfradragsretten i ABL § 13 A er 
kildeartsbegrænset, idet tabet alene kan fremføres til modregning i senere gevinster, udbytter og 
afståelsessummer vedrørende aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor en eventuel 
gevinst er omfattet af ABL § 12. Det bør tillige af besvarelsen fremgå, at tabsfradragsret 
forudsætter, at told- og skatteforvaltningen inden selvangivelsesfristens udløb for det indkomstår, 
hvori erhvervelsen har fundet sted, har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 586ff.  

   

Spørgsmål 1.2 

Salg af ejerlejlighed: 

Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan afstå ejerlejligheden i 
København skattefrit efter parcelhusreglen i EBL § 8. Afgørende herfor er, om lejligheden i 
København kan siges at have tjent til bolig for hende. Med henvisning til Højesterets dom i SKM 
2007, 147 H bør dette konstateres at være tilfældet, idet Højesteret i dommen fastslog, at 
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skattefriheden efter EBL § 8 godt kan udstrækkes til flere sideløbende boliger forudsat, at 
anskaffelsen af den supplerende bolig har været arbejdsmæssigt betinget, hvilket konkret i opgaven 
må anses for tilfældet. 

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

Salget af lønsystemet til Develop A/S:  

Det bør indledningsvis af besvarelsen fremgå, at der er tale om afståelse af en immateriel rettighed 
omfattet af AFL § 40, hvilket indebærer, at gevinst og tab medregnes ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst, jf. AFL § 40, stk. 6. Værdien af de modtagne aktier skal derfor som 
udgangspunkt beskattes hos Bjørn Arndal i afståelsesåret – dvs. i 2009. Det bør dog angives, at 
Bjørn Arndal under visse nærmere betingelser har mulighed for at anvende den særlige 
periodiseringsregel i LL § 27 E, således at det modtagne vederlag kan indtægtsføres valgfrit over en 
10-årig periode. Det er således bl.a. en betingelse, at hele vederlaget ydes i form af aktier, ligesom 
det er en betingelse, at der er tale om afhændelse af et forsknings- eller udviklingsarbejde. Begge 
betingelser må konkret konstateres at være opfyldt. Af LL § 27 E, stk. 3 fremgår videre, at i det 
omfang, der sker afhændelse af de modtagne idéaktier, skal en til de afståede aktier svarende del af 
vederlaget dog være medregnet i indkomstopgørelsen. Eftersom Bjørn Arndal afstår samtlige aktier 
i Develop A/S i 2012, skal det fulde vederlag altså være medregnet i indkomstopgørelsen senest i 
dette indkomstår. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 709f. 

Afståelsen af aktierne i Develop A/S: 

Afståelsen af idéaktierne i januar 2012 udløser en avancebeskatning efter regelsættet i ABL. Som 
anskaffelsessum anvendes værdien af idéaktierne på erhvervelsestidspunktet – dvs. kr. 600.000. 
Herefter konstateres en aktieavance på kr. 150.000 (750.000 ÷ 600.000), der beskattes som 
aktieindkomst, jf. ABL § 12 smh. PSL § 4 a. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 586f. 

 

 

/Malene Kerzel, december 2012         
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Opgave 2 

Spørgsmål 2.1 

1. Indtræden af fuld skattepligt for Christian og Dorthe Crone 
 
Besvarelsen bør indeholde en begrundet redegørelse for, om og fra hvilket tidspunkt ægtefællerne er 
fuldt skattepligtige til Danmark. Kravene i KSL § 7 om yderligere ophold bør være angivet og 
beskrevet. Det bør herunder drøftes, om opholdene er ”kortvarige” og er på grund af ”ferie eller 
lignende.” Det bør konkluderes, at der ikke i 2009 etableres fuld skattepligt, men at dette først sker 
pr. 1. januar 2010, hvor opholdene i Danmark skyldes erhvervsmæssige forhold. Det bør endvidere 
være anført, at den fulde skattepligt består i hele 2010. 
Den gode besvarelse nævner, at Dorthe Crones fulde skattepligt til Danmark indtræder samme dag, 
da hendes ophold heller ikke længere er af feriemæssig karakter. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 740 ff., især p. 743. 
 
2. Beskatning af aktieudbytte kr. 50.000 modtaget i 2009 
 
Da Christian Crone ikke er fuldt skattepligtig i 2009, er aktieudbyttet alene begrænset skattepligtigt 
efter KSL § 2, stk. 1, nr. 6, således at der skal indeholdes kildeskat efter KSL § 2, stk. 5. En 
nærmere redegørelse for sidstnævnte bestemmelse kan ikke kræves. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 788. 
 
3. Anskaffelsessum for aktier i Dansk Elektronik A/S 
 
Som anført indtræder fuld skattepligt for Christian Crone den 1. januar 2010. Det bør her anføres, at 
aktieposten i Dansk Elektronik A/S anses for anskaffet til værdien ved indtræden af fuld skattepligt, 
dvs. kr. 4 mio. jf. KSL § 9, stk. 1, jf. ABL § 37. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 748 f. 
 
4. Udlæg af aktiepost i Dansk Elektronik A/S på ægtefælleskifte 
 
Det bør angives, at ægtefælleskiftet ikke har skattemæssige konsekvenser, men at der består fuld 
succession i udlagte aktiver. Dorthe Crone indtræder således i Christian Crones anskaffelsessum på 
kr. 4 mio.  
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 826 f. 
 
5. Dorthe Crones salg af aktiepost 
 
Dorthe Crones skattepligtige aktieavance kan opgøres til kr. 4 mio. jf. ABL § 12, selvom aktierne er 
solgt til samme pris som værdien på udlægstidspunktet. Dette skyldes, at den skattemæssige 
anskaffelsessum opgøres efter KSL § 9, stk. 1, jf. ABL § 37, som værdien på tidspunktet for 
indtræden af fuld skattepligt, og at Dorthe Crone succederer heri. 
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Avancen beskattes som aktieindkomst jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 586 f. 
 
 
Spørgsmål 2.2 
 
1. Ægtefællebidrag i 2009 
 
Det bør være angivet, at ægtefællebidrag er fradragsberettiget efter LL § 10, uanset om disse 
fastsættes af Statsforvaltningen eller aftales af parterne. Det bør yderligere angives, at praksis har 
anerkendt selv meget høje bidrag, når blot det må antages, at disse udgør underhold for modtageren. 
Endelig bør angives, at praksis også anerkender fradragsret for bidrag forud for skilsmissen, når 
dette er aftalt og godkendt af Statsforvaltningen. 
 
Fradraget foretages i den almindelige indkomst jf. LL § 10, jf. PSL § 3, stk. 2 e.c. 
Ægtefællebidraget er skattepligtigt for Dorthe Crone og medregnes ved opgørelsen af den 
personlige indkomst jf. SL § 4 c og PSL § 3, stk. 1. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 828 f. 
 
2. Nick Nonbo 
 
Det bør være angivet, Nick Nonbo modtager gaver fra Dorthe Crone. Dels rejsen til Marokko med 
en objektiv værdi på kr. 8.000, og dels gældsindfrielsen på kr. 10.000. Det bør være angivet, at 
gaverne er skattepligtige efter SL § 4 a, da betingelsen om 2 års bofællesskab for gaveafgiftspligt i 
BAL § 22, stk. 1, litra d ikke er opfyldt. Ved værdiansættelsen bør det være diskuteret, om der ved 
gaverejsen kan foretages en skønsmæssig subjektiv værdiansættelse. Dette bør formentlig være 
tilfældet. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 420 og p. 423. 
 
3. Ophør af Christian Crones fulde skattepligt 
 
Det bør angives, at Christian Crones erhvervsmæssige tilknytning til Danmark ophører pr. 1. juli 
2011, og at hans lejemål i Hellerup samme dag ophører, ligesom han også fysisk forlader Danmark. 
På dette grundlag bør konkluderes, at Christian Crones fulde skattepligt er ophørt den 1. juli 2011. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 740 f. og p. 757 f. 
 
4. Beskatning af honorar på kr. 100.000 for hvervet som bestyrelsesformand 
 
Det bør angives, at honoraret på kr. 100.000 udbetales pr. 1. juli 2011 og følgelig må periodiseres 
på denne dato. Beløbet er herefter omfattet af Christian Crones fulde skattepligt, jf. SL § 4. 
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Det bør tillige anføres, at Christian Crones indkomstopgørelse for 2011 skal foretages efter PSL § 
14, således at der enten skal ske omregning efter stk. 1 eller foretages opgørelse efter stk. 2. En 
nærmere udredning heraf kan ikke forlanges. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 751 f. 
 
 

Aarhus, december 2011 
Jan Pedersen 

 
      


