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Opgave 1 
 
Jacob Just havde siden 2009 været ansat som tømrersvend i et tømrermesterfirma, der var personligt 
ejet og drevet af tømrermester Kjeld Kasted. Ved sin ansættelse den 1. januar 2009 havde Jacob Just 
fået stillet værktøj til en værdi af kr. 10.000 til sin rådighed af Kjeld Kasted. Værktøjet skulle Jacob 
Just anvende som led i udførelsen af sit arbejde, men der var ikke noget, der forhindrede ham i 
tillige at anvende værktøjet privat.  
 
Hen over foråret 2010 havde Jacob Just i to måneder været tilknyttet en byggeplads i Slagelse. For 
at undgå at skulle alt for tidligt op om morgenen havde Jacob Just i denne to måneders periode 
været indlogeret hos sin gode kammerat Frederik Fisker, der var  bosiddende i Slagelse. Han var 
således kun i Aarhus hos sin samlever gennem de seneste tre år, Lene Lippert, i weekenderne. Jacob 
Just havde betalt Frederik Fisker kr. 1.000 om måneden for sit ophold. 
 
Jacob Just havde i efteråret 2010 købt en murermestervilla i Viby J. Villaen var i en meget ringe 
forfatning men planen var, at Jacob Just i sin fritid skulle sætte villaen i stand. Ved at udføre 
istandsættelsesarbejdet selv mente Jacob Just, at han skønsmæssigt ville spare kr. 400.000 i udgifter 
til ekstern arbejdskraft. Lene Lippert, der var selvstændig frisør, havde imidlertid fra en kunde hørt, 
at en sådan besparelse var skattepligtig. Det var imidlertid for sent at gøre noget ved det nu, hvorfor 
Jacob Just fortsatte istandsættelsesarbejdet på villaen. 
 
En aften i november måned 2010 var Lene Lippert kommet frustreret hjem fra sit arbejde. I 
forbindelse med en farvning af en kunde havde hun tabt noget hårfarve ned over kundens 
designerstøvler til en værdi af kr. 4.000, og støvlerne var ødelagt. Lene Lippert havde straks lovet at 
erstatte støvlerne og havde derfor udbetalt kr. 4.000 til kunden. Herudover havde Lene Lippert fået 
stjålet dagens omsætning på kr. 12.000, da hun var på vej til banken for at aflevere denne. Efter at 
have talt kassen op ved arbejdstids ophør havde Lene Lippert medtaget dagens omsætning i en 
særlig pose, der var forsynet med et banklogo. På vej til banken havde Lene Lippert været inde i et 
supermarked for at handle. Imens havde posen med dagens omsætning ligget på den ulåste bils 
bagsæde. Da Lene Lippert kom ud fra supermarkedet, var posen med de kr. 12.000 væk.         
 
Spørgsmål 1.1: 
Der ønskes en begrundet redegørelse for de skattemæssige problemer, som det skitserede 
hændelsesforløb aktualiserer for hhv. Jacob Just, Kjeld Kasted og Lene Lippert.   
 
Lene Lippert havde gennem de senere år døjet en del med stresslignende symptomer, hvilket var 
årsagen til, at hun i efteråret 2011 havde deltaget i et højskolekursus om healing og drømmetydning. 
Udgiften til kursusdeltagelsen havde udgjort kr. 4.000. Stærkt inspireret af kurset havde Lene 
Lippert pr. 1. januar 2012 lejet sig ind i et lokale, hvori hun havde indrettet egen klinik, hvor hun 
udbød healing og drømmetydning. Lejeudgiften til lokalet udgjorde kr. 4.000 månedligt inkl. el, 
vand og varme. Forud for etableringen havde Lene Lippert i december måned 2011 afholdt en 
udgift på kr. 1.500 til annoncering i Aarhus Stiftstidende. I forbindelse med åbningen af klinikken 
havde Lene Lippert desuden måttet anskaffe sig en briks, skrivebord, stole samt reoler for i alt kr. 
25.000. Lene Lippert havde imidlertid ikke opgivet sin frisørforretning, og af den grund var 
healingklinikken alene åben tirsdag og torsdag fra kl. 18-20. Lene Lippert måtte imidlertid 
konstatere, at det var vanskeligt at tjene penge på alternativ behandling. De samlede indtægter fra 
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klinikken havde således i 2012 alene udgjort kr. 32.000, hvilket var baggrunden for, at hun i 2012 
måtte konstatere et underskud på kr. 50.000. Hen over julen 2012 besluttede Lene Lippert sig for at 
opgive sin klinik. Den 8. januar 2013 solgte hun derfor inventaret for i alt kr. 15.000. 
 
Spørgsmål 1.2: 
Der ønskes en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det 
skitserede hændelsesforløb for Lene Lippert. 
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Opgave 2 
 
Villy Voel drev gennem selskabet Jysk Granproduktion A/S to plantager, der producerede 
pyntegran og juletræer, og han havde i 15 år været samlevende med Nete Nansen, der var partner i 
et større advokatfirma i Haderslev. 
 
Villy Voel havde i de senere år måttet konstatere store økonomiske tab som følge af fejlslagne 
finansielle transaktioner. Den 1. juli 2009 havde Nete Nansen derfor ydet Villy Voel et lån på 
100.000 kr., der skulle afdrages med 20.000 kr. om året og forrentes med 10 % pr. år, således at 
afdrag og renter forfaldt til betaling hver den 1. juli – første gang den 1. juli 2010. 
 
Da Villy Voel ikke havde betalt forfaldent afdrag på 20.000 kr. og forfalden rentebetaling på 10.000 
kr. den 1. juli 2010, indvilligede Nete Nansen i, at Villy Voel fik udsættelse med betalingen til den 
1. december 2010. Villy Voel betalte imidlertid først det forfaldne afdrag og det forfaldne 
rentebeløb den 5. januar 2011. 
 
Trods påkrav betalte Villy Voel heller ikke det pr. 1. juli 2011 forfaldne afdrag på 20.000 kr. og det 
forfaldne rentebeløb på 8.000 kr. Dette gentog sig med det pr. 1. juli 2012 forfaldne afdrag på 
20.000 kr. og det forfaldne rentebeløb på 8.000 kr., således at Villy Voel ved udgangen af 2012 
alene havde betalt de pr. 1. juli 2010 forfaldne afdrag og renter. 
 
Da Villy Voel endvidere ikke havde kunnet betale en gæld på 50.000 kr. til en personlig kreditor, 
havde Nete Nansen måttet indfri dette krav den 1. august 2012. 
 
Forholdet mellem Villy Voel og Nete Nansen var efterhånden så dårligt, at parterne i oktober 
måned 2012 havde ophævet deres samliv. Da Villy Voel alene ejede aktierne i Jysk Granproduktion 
A/S, mens Nete Nansen ejede alle parrets øvrige aktiver, herunder en ældre Mercedes personbil, og 
parrets indbo, havde Nete Nansen indvilliget i, at Villy Voel overtog bil og indbo til en samlet 
værdi af 150.000 kr. Nete Nansen havde forinden rådført sig med en kollega med speciale i 
familieret, som havde udtalt, at Villy Voel ”nok” havde krav på at kunne overtage nogle aktiver fra 
det fælles hjem. 
 
Spørgsmål 2.1: 
Hvilke skatteretlige problemer aktualiserer ovennævnte begivenhedsforløb for Villy Voel og 
Nete Nansen i indkomstårene 2010-2012? 
 
Jysk Granproduktion A/S drev sin virksomhed fra to forpagtede plantager tæt ved den dansk-tyske 
grænse, dels beliggende ved Pluskær på den danske side af grænsen og dels beliggende ved 
Jardelund på den tyske side af grænsen. 
 
I 2012 havde Jysk Granproduktion A/S indgået aftale med den polske skovarbejder Rystof Ruz om, 
at denne i hele maj måned 2012 og i hele november måned 2012 skulle udføre nærmere angivne 
opgaver i de to plantager, således at 50 % af arbejdsopgaven skulle udføres i den danske plantage 
og 50 % i den tyske plantage. Som vederlag modtog Rystof Ruz 50.000 kr. Rystof Ruz, der i øvrigt 
havde hjem og familien i Polen, havde under sine ophold i Danmark overnattet i en medbragt 
campingvogn. 
 
Jysk Granproduktion A/S var stiftet i 2007 af Villy Voel og en samarbejdspartner, således at de 
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hver ejede halvdelen af den samlede aktiekapital på nominelt 600.000 kr. Villy Voel havde tegnet 
sin andel på nominelt 300.000 kr. til kurs 100 svarende til en anskaffelsessum på 300.000 kr. I 2010 
havde Villy Voel for lånte midler måttet overtage samarbejdspartnerens aktiepost på nominelt 
300.000 kr. til kurs 50 svarende til en anskaffelsessum på 150.000 kr. Det lykkedes Villy Voel at 
afhænde denne aktiepost på nominelt 300.000 kr. til en ny samarbejdspartner, Dennis Dohn, ved en 
aktieoverdragelse i januar 2011. Som afståelsessum skulle Villy Voel modtage dels 100.000 kr. 
kontant og dels en årlig ydelse svarende til 10 % af overskuddet fra Jysk Granproduktion A/S i 
2011 og de følgende 9 år. Villy Voel havde derfor i 2011 og 2012 modtaget 20.000 kr. i hvert af 
årene. 
 
Spørgsmål 2.2: 
Hvilke skatteretlige problemstillinger aktualiseres for Rystof Ruz, Jysk Granproduktion A/S, 
Villy Voel og Dennis Dohn i indkomstårene 2010-2012? 
 
Ved besvarelse af spørgsmål 2.2 kan det forudsættes, at den samlede værdi af 
overskudsandelen i Jysk Granproduktion A/S kan ansættes til 200.000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


