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Opgave 1 
 
Dorthe Dyrn havde siden 1995 været ansat som chefarkitekt og direktør i Arkitektfirmaet Art Ark 
A/S, der var ejet af udenforstående aktionærer. 
 
Dorthe Dyrn var omfattet af den sundhedsordning, som Art Ark A/S havde etableret i december 
2009. Sundhedsordningen indebar bl.a., at firmaet havde tegnet en sundhedsforsikring for samtlige 
firmaets ansatte. Forsikringen omfattede dækning af udgifter til speciallæge, privathospital, medicin 
og anden lægeordineret sundhedsbehandling. Såfremt Dorthe Dyrn selv skulle betale en sådan 
forsikring, ville den årlige præmie udgøre 2.500 kr.  
 
Herudover havde arkitektfirmaet i 2009 afholdt udgifter udgørende i alt 18.000 kr. til Dorthe Dyrns 
indmeldelse i en lokal golfklub. Udgiften omfattede dels et engangsindskud på 10.000 kr., og dels et 
årskontingent for 2009 på 8.000 kr. Det var arkitektfirmaets hensigt, at Dorthe Dyrn i forbindelse 
med golfspillet skulle skabe kontakt til nye kunder og etablere forretningsmæssige netværk. Firmaet 
havde da også allerede i 2009 opnået et meroverskud, der oversteg udgiften til medlemskabet af 
golfklubben, selvom Dorthe Dyrn kun havde besøgt golfklubben få gange. 
 
Dorthe Dyrn var fraskilt og boede alene med sine to sønner på henholdsvis 10 og 16 år. Da det var 
nødvendigt for bestridelse af sin stilling, at den yngste søn om eftermiddagen var i daginstitution, 
havde Dorthe Dyrn i 2009 afholdt en udgift på 24.000 kr. for sønnens daglige ophold i et privat 
fritidshjem. 
 
Dorthe Dyrn havde i flere år været kæreste med Børge Birn. Parterne havde hver deres egen bolig, 
hvor de også var tilmeldt folkeregisteret, men Børge Birn overnattede hyppigt hos Dorthe Dyrn 
også i flere dage ad gangen. 
 
Børge Birn havde fået foretaget en større reparation af sin gamle sportsvogn og havde i den 
anledning i december 2008 modtaget en regning på i alt 100.000 kr. fra firmaet Vintage Cars ejet af 
Claes Christensen som et personligt ejet firma. 
 
Da Børge Birn havde en anstrengt økonomi og fortsat ikke i foråret 2009 havde betalt regningen på 
100.000 kr. til Vintage Cars, og da Dorthe Dyrn ønskede at medvirke til en sanering og 
genopretning af Børge Birns økonomi, havde Dorthe Dyrn den 1. april 2009 betalt 50.000 kr. til 
Vintage Cars til afskrivning på Børge Birns gæld. I sommeren 2009 var Dorthe Dyrn og Børge 
Birns forhold gået i stykker, og Vintage Cars havde indledt en inkassosag mod Børge Birn. Denne 
var blevet afsluttet i fogedretten i januar 2010, hvor det blev konstateret, at Børge Birn var dybt 
insolvent og ude af stand til at foretage indbetaling på gælden. 
 
Spørgsmål 1.1: 
Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemer, som ovenstående 
begivenhedsforløb aktualiserer for Dorthe Dyrn, Art Ark A/S, Børge Birn og Vintage Cars 
ved Claes Christensen i indkomstårene 2008, 2009 og 2010. 
 
I december 2009 var Dorthe Dyrn fratrådt sin stilling i Art Ark A/S og var i stedet tiltrådt en stilling 
i et arkitektfirma i Milano, Italien, hvorfor hun i starten af december 2009 var flyttet til Italien. Den 



 3

ældste søn var i forbindelse hermed startet på en kostskole i Danmark, medens den yngste søn var 
flyttet ind hos sin fader, Erik Esk, der var Dorthe Dyrns tidligere ægtefælle.  
 
Dorthe Dyrn havde overnattet på hotel i Milano i hele december måned 2009, men havde med 
overtagelse og indflytning pr. 1. januar 2010 erhvervet en dyr lejlighed i Milanos gamle bydel. Den 
kontante udbetaling på lejligheden på et beløb svarende til 200.000 kr. havde Dorthe Dyrn lånt af 
sin tidligere ægtefælle, Erik Esk, ved en låneaftale af 31. december 2009. Det var aftalt, at hele lånet 
var afdragsfrit i 2 år, men skulle indfries fuldt ud den 31. december 2011. Til gengæld skulle Dorthe 
Dyrn betale en årlig rente på 10 % pr. år, der forfaldt forud samtidig med lånets stiftelse. Dorthe 
Dyrn havde derfor den 31. december 2009 betalt 40.000 kr. udgørende rente til sin tidligere mand 
svarende til renten på 10 % pr. år for 2010 og 2011. 
 
Samtidig med sin fraflytning havde Dorthe Dyrn pr. 1. januar 2010 udlejet sit hus i Danmark til en 
udenforstående på en lejekontrakt, som for Dorthe Dyrn var uopsigelig indtil den 1. januar 2013. 
Udlejningen var aftalt til en årlig leje på 100.000 kr., men således at Dorthe Dyrn selv skulle dække 
samtlige omkostninger på huset. Disse udgjorde for 2010: renteudgifter på husets prioritetsgæld, 
ejendomsskatter, samt udgifter til lys, vand, varme og el – i alt 60.000 kr. – samt udgifter til afdrag 
på prioritetslån 20.000 kr.  
 
Spørgsmål 1.2: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemer ovenstående 
begivenhedsforløb aktualiserer for Dorthe Dyrn og Erik Esk i indkomstårene 2009 og 2010. 
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Opgave 2 
 
Karl Klang havde i flere år været ansat som økonomidirektør i en møbelfabrik, men foretog for sine 
private midler meget betydelige køb og salg af aktier, ligesom han investerede i 
erhvervsvirksomheder m.v. 
 
I april 2008 havde Karl Klang tegnet aktier i et nystiftet selskab, West Coast Wine A/S, der 
importerede vine fra USA til salg på det europæiske marked, og som ikke var børsnoteret, d.v.s. 
ikke optaget til handel på et reguleret marked. Aktietegningen var sket til kurs 105, og Karl Klang 
havde tegnet aktier til en nominel værdi på 500.000 kr. og således indbetalt 525.000 kr. i 
forbindelse med aktietegningen. I april 2009 havde Karl Klang fra de øvrige aktionærer, der tillige 
udgjorde ledelsen i West Coast Wine A/S, modtaget underretning om, at selskabet var i dyb krise, 
og at selskabets aktiekapital var gået tabt. Disse aktionærer tilbød derfor at købe Karl Klangs aktier 
til kurs 50 svarende til en overdragelsespris på 250.000 kr., hvilket tilbud Karl Klang så sig 
nødsaget til at acceptere den 1. maj 2009. Det viste sig imidlertid, at aktionærernes oplysninger var 
fuldstændigt ukorrekte, idet selskabet tværtimod var særdeles succesfuldt. Karl Klang udtog derfor i 
november 2009 stævning mod aktiekøberne med påstand om aktiehandlens ophævelse på grund af 
aftaleretlig ugyldighed og med krav om betaling af yderligere 50.000 kr. udgørende det aktieudbytte 
på 10 % af de solgte aktier, som selskabet havde udbetalt til aktiekøberne den 1. oktober 2009. 
 
Ved byrettens dom af 1. august 2010 fik Karl Klang fuldt medhold i sine påstande, hvorfor han 
umiddelbart efter modtog den omhandlede aktiepost på nominelt 500.000 kr. samt et beløb på 
50.000 kr. svarende til det aktieudbytte, der var betalt til aktiekøberne pr. 1. oktober 2009. Samtidig 
modtog Karl Klang 35.000 kr. i sagsomkostninger. 
 
I december 2009 havde Karl Klang erhvervet og overtaget en butik, der solgte eksklusivt modetøj til 
kvinder, idet det var meningen, at hans ægtefælle, Søs Klang, skulle drive butikken. Ved 
overtagelsen den 10. december 2009 havde Karl Klang betalt en erhvervet goodwill med 140.000 
kr., betalt 70.000 kr. for retten til at indtræde i det lejemål, hvorfra butikken blev drevet, samt betalt 
250.000 kr. for erhvervelse af varelager.  
 
Spørgsmål 2.1: 
Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige problemer, som ovenstående 
begivenhedsforløb aktualiserer for Karl Klang og Søs Klang i indkomstårene 2009 og 2010. 
 
Karl Klang havde i 2005 erhvervet en landejendom med et idyllisk bondehus beliggende på en 
grund på 5.000 m2 for kr. 1.000.000 kontant. Bondehuset var registreret som helårsbeboelse, dog 
uden bopælspligt, men Karl Klang havde alene anvendt huset som fritids- og feriebolig og ladet 
ejendommens arealer henligge med eng og skov. Denne anvendelse fremgik da også af Karl Klangs 
skøde. 
 
På ejendommen var tinglyst en privatretlig servitut, hvorefter der alene kunne ske udstykning med 
accept fra omkringboende naboer. 
 
I 2010 kom det frem, at der var planer om udvidelse af det Center for Svineavl, der blev drevet af en 
offentlig forskningsinstitution, og som var nabo til Karl Klangs landejendom. Da Karl Klang 
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frygtede, at en del af hans landejendom ville blive eksproprieret og i øvrigt ville lide et alvorligt 
værditab pga. gener fra et udbygget svineavlscenter, indgik Karl Klang – nødtvungent – en aftale 
med den offentlige forskningsinstitution om salg af landejendommen for 2.000.000 kr. kontant. 
Aftale herom blev indgået den 25. august 2010. 
 
Forinden havde told- og skatteforvaltningen afvist at afgive en erklæring vedr. Karl Klangs 
landejendom om, at en udstykning ville medføre en væsentlig værdiforringelse af resterende eller 
den bestående bebyggelse. 
 
Spørgsmål 2.2: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemer ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Karl Klang. 
 
 
 
 


