
Skatteret 1 – E 2012 – Vejledende besvarelse 

 

Opgave 1 

Spørgsmål 1.1: 

Værktøj:  

Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt Jacob Just skal beskattes af værdien af 
værktøjet. Det bør af besvarelsen fremgå, at en sådan beskatning ikke udløses, idet værktøjet er 
stillet til rådighed for Jacob Just i Kjeld Kasteds interesse. At Jacob Just i et vist omfang har 
mulighed for at anvende værktøjet privat ændrer ikke herpå. 

Udgiften til værktøjet kan Kjeld Kasted afskrive, jf. AFL § 5 og § 6. Fradraget sker i den personlige 
indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 311ff. 

 

Dobbelt husførelse: 

Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, om Jacob Just som følge af sit midlertidige arbejde i 
Slagelse kan opnå fradrag for merudgifter til dobbelt husførelse. Der bør i den forbindelse redegøres 
for, at en række betingelser i givet fald må være opfyldt. Foruden kravet om at den dobbelte 
husførelse må være begrundet i erhvervsmæssige forhold gælder tillige et krav om midlertidighed, 
ligesom det er en betingelse, at der er to husstande. Med henvisning til opgavens oplysninger om, at 
Jacob Just har levet sammen med Lene Lippert i tre år er også denne betingelse opfyldt. 
Konklusionen er derfor, at Jacob Just kan opnå fradrag for dobbelt husførelse, jf. SL § 6 a. Fradrag 
kan enten ske med de faktiske udgifter – dvs. kr. 2.000 – eller med de af Skatterådet fastsatte satser. 
Fradraget sker i den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2 e.c. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 350 ff. 

 

Istandsættelsesarbejdet på villaen: 

Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, hvorvidt Jacob Just skal beskattes af værdien af eget 
arbejde – dvs. den besparelse, som han opnår ved at kunne udføre istandsættelsesarbejdet selv. Det 
bør konkluderes, at en sådan beskatning ikke vil ske i det omfang, villaen skal anvendes til privat 
brug, jf. LL § 7 nr. 26, hvilket opgaven ikke udtrykkeligt fremgår af opgaven. Den gode besvarelse 
indeholder således en angivelse af, at der vil kunne udløses en beskatning i det omfang, Jacob Just 
ikke anvender villaen privat, men f.eks. i stedet udlejer denne. 



Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 179f. 

 

De ødelagte støvler: 

Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorvidt udgiften på kr. 4.000 er fradragsberettiget for 
Lene Lippert som et driftstab, jf. SL § 6 a. Det bør i den forbindelse angives, at det afgørende for 
fradragsretten er, om tabet er driftsmæssigt dvs. opstået inden for de sædvanlige rammer for 
udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed. Det bør på den baggrund fastslås, at Lene Lippert kan 
fratrække tabet. Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 261f. og p. 459ff.  

Den stjålne kassebeholdning: 

Ligeledes bør besvarelsen indeholde en stillingtagen til, hvorvidt Lene Lippert kan fratrække 
driftstabet på kr. 12.000 som følge af den stjålne kassebeholdning. Afgørende herfor er ligeledes, 
hvorvidt tabet må anses for driftsmæssigt. Med henvisning til den af Lene Lippert udviste 
uagtsomhed ved at lade omsætningen ligge i den ulåste bil i en pose med bankens logo, bør det 
konkluderes, at tabet ikke kan anses for driftsmæssigt, hvorfor Lene Lippert er afskåret fra at 
fratrække dette i indkomstopgørelsen.      

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 261f. og p. 459ff.         

 

Spørgsmål 1.2: 

Uddannelsesudgiften: 

Det bør af besvarelsen fremgå, at udgiften på kr. 4.000 til deltagelse i højskolekurset er en ikke-
fradragsberettiget privatudgift, jf. § 6a, stk. 2. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 238ff. 

 

Erhvervsmæssig ctr. ikke-erhvervsmæssig virksomhed: 

Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, hvorvidt Lene Lipperts klinik må anses for 
erhvervsmæssig. Det bør i besvarelsen konkluderes, at dette ikke er tilfældet.  

Besvarelsen bør herefter indeholde en redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af, at 
der foreligger ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Det bør navnlig angives, at i øvrigt 
fradragsberettigede udgifter alene kan fratrækkes ned til et 0-resultat.  



Herefter bør besvarelsen indeholde en stillingtagen til, hvorledes de forskellige udgifter og 
indtægter påvirker indkomstopgørelsen. 

Udgiften til annoncering udgørende kr. 1.500 må anses som en etableringsudgift, hvorfor denne 
som udgangspunkt ikke vil være fradragsberettiget. Praksis synes dog lempelig med bedømmelsen 
af sådanne udgifter, når der rent faktisk sker etablering. Uanset dette vil udgiften imidlertid ikke 
kunne fratrækkes, idet der ikke i 2011 er indtægter fra den ikke-erhvervsmæssige virksomhed at 
fratrække udgiften i.     

Med henvisning til at der er tale om ikke-erhvervsmæssig virksomhed bør det endvidere fastslås, at 
der ikke kan afskrives på det indkøbte inventar efter afskrivningslovens regler. I den gode 
besvarelse anføres det, at der eventuelt kan afskrives ordinært med hjemmel i SL § 6 a, hvilket 
imidlertid forudsætter, at, der kan dokumenteres en værdiforringelse på inventaret. 

Årets udgift på i alt kr. 48.000 til leje, el, vand og varme må anses for en driftsomkostning, der som 
udgangspunkt kan fratrækkes i indkomstopgørelsen i medfør af SL § 6 a. 

Af opgavens oplysninger fremgår det, at Lene Lippert i 2012 har haft skattepligtige indtægter på kr. 
32.000, hvilket indebærer, at alene kr. 32.000 af hendes - i øvrigt fradragsberettigede udgifter – kan 
fratrækkes i indkomstopgørelsen. I den gode besvarelse angives det, at den særlige praksis 
vedrørende indkomstopgørelsen i en ikke-erhvervsmæssig virksomhed reelt indebærer, at de 
fradragsberettigede udgifter får marginal fradragsværdi idet disse fragår i indtægterne, der beskattes 
som personlig indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1.   

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 246ff. 

 

Salg af inventar: 

Det bør fastslås, at der ved salget af inventaret realiseres et tab på kr. 10.000. Tabet er et ikke-
fradragsberettiget formuetab, jf. SL § 5. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 182ff. 

 

 

 

December 2012 

Malene Kerzel 

  



Opgave 2 

Spørgsmål 2.1 

2.1.1 Lånet på 100.000 kr. 

Det bør indledningsvist konstateres, at långivningen med tilhørende afdrags- og renteforpligtelse 
bedømmes efter sædvanlige regler om fradrag for renteudgifter, SL § 6, litra c, og skattepligt af 
renteindtægter SL § 4, litra c. 

Det bør tillige være anført, at afgørende for fradragsret og skattepligt som udgangspunkt er, om 
rentebeløbet er forfaldent, og at dette også gælder, selvom der er ydet henstand, når denne dog er 
ydet efter forfaldstid. Villy Voel har derfor fradragsret i indkomståret 2010, uanset at betalingen 
først foretages i januar 2011. Fradraget foretages ved opgørelsen af kapitalindkomsten jf. PSL § 4, 
stk. 1, nr. 1 

For rentekreditor, dvs. Nete Nansen, aktualiseres specialbestemmelsen i LL § 5 A om bortseelse. Da 
Nete Nansen dog modtager det pr. 1. juli 2010 forfaldne rentebeløb på 10.000 kr. den 1. januar 2011 
inden for fristen for indgivelse af selvangivelse, medregnes renteindkomsten i opgørelsen for 2010. 
Beløbet medtages ved opgørelsen af kapitalindkomsten jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 1. De pr. 1. juli 2011 
på 8.000 kr. og pr. 1. juli 2012 forfaldne, men ikke betalte rentebeløb på 8.000 kr., er derimod 
omfattet af bortseelsesretten i LL § 5 A, hvorfor Nete Nansen kan se bort herfra ved 
indkomstopgørelsen for 2011 og 2012. 

Villy Voels fradragsret reguleres af LL § 5, stk. 8 om renterestancer. Det fremgår heraf, at debitor 
alene har fradragsret for en forfalden, men ikke betalt renteudgift, hvis der er betalt forfaldne 
renteudgifter i samme låneforhold i indkomståret, forinden. Villy Voel kan derfor hverken 
fratrække den pr. 1. juli 2011 forfaldne renteudgift på 8.000 kr. eller den pr. 1. juli 2012 forfaldne 
renteudgift ligeledes på 8.000. 

Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 384, p. 387 og p. 396. 

2.1.2 Indfrielse af kreditor med betaling af 50.000 kr. 

Det bør være angivet, at indfrielse af tredjemands gæld kan udgøre en gave, såfremt dette er udslag 
af gavehensigt. Dette bør konkluderes, og det bør være angivet, at gaver mellem samlevende, der 
har levet sammen i mindst 2 år, er omfattet af reglerne om gaveafgift i BAL § 22, stk. 1, litra d. Da 
gaven ikke overstiger den afgiftsfri bundgrænse på 58.700 kr., er gaven afgiftsfri. 

Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 412 og p. 432. 

2.1.3 Overtagelse af Mercedes og indbo 

Problemstillingen om de skattemæssige konsekvenser af ”skævdeling” ved ophør af samliv bør 
skitseres. Det bør herunder angives, at der som udgangspunkt foreligger en gave, som er 
gaveafgiftspligtig eller skattepligtig, alt efter om overtagelse foretages forud for eller efter samlivets 



ophør. Den gode besvarelse gør dog rede for, at der må ydes parterne en rimelig frist til at ordne 
deres ”bodeling”, uden at den fordelagtige gaveafgiftspålæggelse ophører og erstattes af 
indkomstbeskatning. Besvarelsen bør tillige angive, at praksis har anerkendt, at en vis ”skævdeling” 
kan foretages uden hverken skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser, når modtageren efter 
ulovbestemte familieretlige principper har et krav på økonomisk godtgørelse. Under hensyntagen 
til, at Nete Nansens advokatkollega har udtalt, at Villy Voel ”nok” har krav på at overtage en vis del 
af parternes ejendele, synes praksis for skattefrihed at kunne finde anvendelse. 

Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 834 f. 

 

Spørgsmål 2.2 

2.2.1 Beskatningen af Rystof Ruz 

Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til Rystof Ruz’ skattepligt til Danmark. Det bør være 
angivet, at han ikke er pålagt fuld skattepligt, da han ikke har bopæl jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1, og da 
hans ophold ikke opfylder betingelserne i KSL § 1, stk. 1, nr. 2 om mindst 6 måneders ophold. 

Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 740 f. 

Det bør derimod være angivet, at Rystof Ruz i princippet er pålagt begrænset skattepligt for 
lønvederlag jf. KSL§ 2, stk. 1, nr. 1. Betingelserne for begrænset skattepligt bør være behandlet, 
herunder at arbejdet skal udføres i Danmark. Da dette alene er tilfældet for 50 %’s vedkommende, 
er Rystof Ruz alene skattepligtig af 50 % af 50.000 kr., dvs. 25.000 kr.  

Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 777 f. 

2.2.2 Fradrag for lønudgift 

Det bør være angivet, at Jysk Granproduktion A/S har fradrag for lønudgiften på 50.000 kr. Uanset 
at Rystof Ruz alene er skattepligtig af 50 % af vederlaget, har Jysk Granproduktion fradrag for den 
fulde lønudgift. Den gode besvarelse nævner, at såfremt den tyske plantage kan kvalificeres som et 
fast driftssted, er dette ikke en del af selskabets virksomhed i skattemæssigt henseende, hvorfor der 
alene er fradrag for 50 % af lønudgiften jf. SEL § 8, stk. 2.  

Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 215 f. 

2.2.3 Salg af aktier 

De skattemæssige konsekvenser af Villy Voels aktieerhvervelse og aktieafståelse i 2010 bør være 
behandlet. Besvarelsen bør indeholde en angivelse af, at Villy Voels avanceopgørelse skal opgøres 
efter ”gennemsnitsmetoden” i ABL § 26, stk. 6, og at afståelsesvederlaget skal opgøres efter LL § 
12 B. 

Avanceopgørelse kan foretages således: 



Anskaffelse: 
Anskaffelse 2007 nom. 300.000 kr. anskaffelsessum kursværdi 300.000 kr. 
Anskaffelse 2010 nom.  300.000 kr. anskaffelsessum kursværdi 150.000 kr. 
Samlet anskaffelse nom. 600.000 kr.   450.000 kr. 
 
I 2010 afstås nom. 300.000 kr. svarende til 50 % af beholdningen: Anskaffelsessummen er herefter 
50 % af 450.000 kr. = 225.000 kr. 
 
Afståelse: 
Afståelsessummen opgøres efter LL § 12 B til: 100.000 kr. kontant + den kapitaliserede værdi af 
den løbende ydelse 200.000 kr. = 300.000 kr. 
Avancen opgøres herefter til 300.000 kr. ÷ 225.000 kr. = 75.000 kr., der udgør skattepligtig 
aktieindkomst jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1. 
For de modtagne løbende overskudsandele i 2011 og 2012 udløses ingen skattepligt for Villy Voel, 
jf. LL § 12 B, stk. 4, ligesom betalingen ikke kan fradrages hos Dennis Dohn, jf. LL § 12 B, stk. 5. 

Litteratur: SR 1, 5. udg., p. 574 og p. 489 f. 

 

Aarhus, december 2012 

Jan Pedersen  
  

 

 

  

 

   


