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Vejledende besvarelse – Skatteret 1 – F 2010 – Omprøve 
 
Opgave 1 
 
Spørgsmål 1.1 – Dorthe Dyrn (DD), Art Ark A/S, Børge Birn (BB) og Vintage Cars 
 
1.1.1 Sundhedsforsikring, LL § 30 

Det bør statueres, at DD ikke er skattepligtig af værdien af sundhedsforsikringen, jf. LL § 
30, stk. 1, 5. pkt. Art Art A/S har fradrag for udgiften som en lønudgift, jf. SL § 6 a 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 314, p. 234 ff. 

1.1.2 Udgift til medlemskab af golfklub 
Selvom afholdelse af udgiften til DD’s medlemskab af golfklubben angiveligt har haft et 
erhvervsmæssigt sigte, er DD skattepligtig af den objektive værdi af medlemskabet, d.v.s. 
18.000 kr., jf. LL § 16, stk. 1 og 3. Det er uden betydning, at DD kun har besøgt golfklubben 
få gange. 
Da udgiften overstiger bundgrænsen på 5.500 kr. i LL § 16, stk. 3, er der ikke anledning til 
en nærmere drøftelse af, om medlemskabet ”i overvejende grad er ydet af hensyn til den 
ansattes arbejde”, jf. LL § 16, stk. 3. Dette kan heller ikke tiltrædes. 
Udgiften kan fratrækkes af Art Ark A/S som en driftsomkostning, idet udgiften udgør en 
lønudgift jf. SL § 6 a. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 311 f. 

1.1.3 Udgift til fritidshjem 
Det bør være angivet, at der foreligger en ikke-fradragsberettiget privat udgift på trods af 
udgiftens erhvervsmæssige relevans, jf. SL § 6 a. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 238. 

1.1.4 BB 
BB opnår en formuefordel ved DD’s betaling af 50.000 kr. til Vintage Cars. Det bør 
herunder drøftes, om formuefordelen er endelig i form af en gave, eller om der foreligger et 
lån. På grundlag af de foreliggende oplysninger synes det mest korrekt at statuere, at der er 
ydet en gave. 
Det skal herefter drøftes, om denne er skattepligtig efter SL § 4 eller omfattet af 
gaveafgiftspligten efter BAL § 22. Da parterne ikke har fælles bopæl, er betingelserne for 
gaveafgiftspligt i BAL § 22, stk. 1, litra d, ikke opfyldt. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 412 f. og p. 423 f. 

1.1.5 Vintage Cars 
Det bør være angivet, at Claes Christensen (CC) til sin erhvervsmæssige og skattepligtige 
omsætning skal medregne fakturabeløbet på 100.000 kr. i indkomståret 2008. Da 
tilgodehavendet er usikret og forfaldent, skal tilgodehavendet medregnes til kurs 100 med 
det fulde beløb. I 2009 modtager CC et skattefrit afdrag på 50.000 kr., således at 
tilgodehavendet nedbringes til 50.000 kr. Den herefter nedskrevne fordring på 50.000 kr. er 
nødlidende i 2009, men konstateres først endelig tabt i 2010 i forbindelse med 
involvenserklæringen i fogedretten. Der foreligger et kurstab på en 
vederlagsnæringsfordring, der er fradragsberettiget efter KGL § 17 på tidspunktet for tabets 
endelig konstatering d.v.s. i 2010. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 642 f. 

 
Spørgsmål 1.2 – DD og Erik Esk (EE) 
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1.2.1 DD’s skattepligtsforhold 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af DD’s skattepligtsforhold i forbindelse med 
påbegyndelse af arbejde i Italien og fraflytning hertil. Det bør konkluderes, at den fulde 
skattepligt til Danmark er ophørt ved bopælsopgivelse pr. 1.1. 2010. Det bør navnlig være 
anført, at praksis har anerkendt, at udleje af en tidligere bolig på en lejekontrakt, der er 
uopsigelig for udlejerens side i mindst 3 år indebærer, at der ikke længere foreligger 
boligmulighed i Danmark. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 757 f. 

1.2.2 Optagelse af lån på 200.000 kr. 
Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til DD’s fradrag for renteudgiften på 40.000 kr. 
og EE’s tilsvarende beskatning heraf. 
Det bør være angivet, at der efter såvel LL § 5, stk. 2 om forudbetalte renter som efter LL § 
5, stk. 7 om ophør af skattepligt skal foretages en fuld periodisering af renteudgiften for DD. 
Dette medfører, at DD ikke har fradrag for nogen del af renteudgiften, idet denne fuldt ud 
skal periodiseres i 2010 og 2011, hvor DD ikke længere er fuldt skattepligtig til Danmark. 
Omvendt bør det være anført, at EE efter forfaldsprincippet er skattepligtig af den fulde 
renteindtægt, jf. SL § 4. Det bør være anført, at indkomsten medregnes ved opgørelsen af 
kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 1. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 387 f. 

1.2.3 Begrænset skattepligt – Udlejning 
Det bør være angivet, at udlejning af fast ejendom begrunder begrænset skattepligt efter 
KSL § 5, stk. 1. Indkomsten opgøres som ejendommens indtægter, d.v.s. 100.000 kr., med 
fradrag af ejendommens – fradragsberettigede – udgifter, d.v.s. 60.000 kr., således at den 
begrænset skattepligtige indkomst for 2010 kan opgøres til 40.000 kr. 
Det bør være angivet, at der ikke kan foretages fradrag for afdrag på prioritetsgæld på 
20.000 kr., ligesom der heller ikke kan ske fradrag for udgifterne til renter på lånet til EE. 
Sidstnævnte skyldes, at den begrænsede skattepligt er forbeholdt indtægter og udgifter for 
den udlejede ejendom. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 787 f. 
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Opgave 2 
 
Spørgsmål 2.1 – Karl Klang (KK) og Søs Klang (SK) 

 
2.1.1  Aktiesalg 

Det bør være angivet, at det omhandlede aktiesalg i princippet har skatteretlig virkning, selv 
om dette er behæftet med en aftaleretlig ugyldighedsgrund. Det bør samtidig være angivet, 
at dommens ophævelse af handlen indebærer, at der også i skatteretlig henseende sker en 
tilsvarende ophævelse. Det bør således konkluderes, at aktiesalget i 2009 ikke indebærer 
skattemæssige konsekvenser. 
Den meget gode besvarelse anfører, at der teknisk set i 2010 foretages en genoptagelse af 
skatteansættelsen for 2009. 
Det bør tillige være drøftet, om KK skal udbyttebeskattes af det pr. 1. oktober 2009 
udbetalte aktieudbytte. Når henses til, at den skete aktieoverdragelse anses som en 
skatteretlig nullitet, synes det åbenbart, at KK skal udbyttebeskattes af det omhandlede 
aktieudbytte, jf. LL § 16 A, stk. 1. Udbetalingen henregnes under aktieindkomsten jf. PSL § 
4 a, stk. 1, nr. 1. Den meget gode besvarelse angiver, at udbyttet givetvis henregnes til 
indkomståret 2009. 

 Litt.: SR 1, 5. udg., p. 467 f. 
2.1.2 Erhvervelse og drift af modebutik 
 Det bør indledningsvist anføres, at det er KK’s ægtefælle SK, som alene driver 

modebutikken, således at SK i skattemæssig henseende skal medregne butikkens indtægter 
og udgifter, jf. KSL § 25 A. 

 Litt.: SR 1, 5. udg., p. 808 f. 
 Det bør ligeledes være anført, at erhvervsvirksomheden med drift af modebutikken først kan 

anses for at være igangværende i 2009, således at udgifter alene kan fratrækkes, afskrives 
etc. fra 2009. 

 Litt.: SR 1, 5. udg., p. 222. 
 Herefter bør besvarelsen indeholde en skattemæssig stillingtagen til udgifterne i forbindelse 

med etableringen af modebutikken. Det bør være anført, at der kan foretages afskrivninger 
med 1/7 på den erhvervede goodwill, d.v.s. fradrag for 20.000 kr. i 2009, jf. AFL § 40, stk. 
1, ligesom der kan foretages afskrivninger med 1/7 på den erhvervede lejekontrakt, d.v.s. 
fradrag for 10.000 kr. i 2009, jf. AFL § 40, stk. 2. Afskrivningerne foretages i SK’s 
indkomstopgørelse, jf. KSL § 26 A. 

 Litt.: SR 1, 5. udg., p. 702 f. 
 Der kan ikke umiddelbart foretages fradrag eller afskrivninger på udgiften på erhvervelse af 

varelager. I stedet indgår værdien i primoopgørelsen af varelageret. Da opgørelsen af 
erhvervsindkomst og heraf følgende opgørelse af varelageret ikke indgår i pensum for 
Skatteret 1, kan nogen udførlig beskrivelse heraf ikke kræves. 

 Den skattepligtige indkomst hidrørende fra modebutikken beskattes hos SK, jf. KSL § 25 A. 
 Litt.: SR 1, 5. udg., p. 179. 
 
Spørgsmål 2.2 – KK 
 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, om landejendomme er omfattet af EBL § 8. Det bør være 
angivet, at ejendommen er en helårsbeboelsesejendom, men at EBL § 8, stk. 1 ikke kan finde 
anvendelse, idet KK og hans husstand ikke har anvendt ejendommen som sådan. Det bør være 
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angivet, at ejendommen i stedet er omfattet af EBL § 8, stk. 2, idet den de facto anvendes til ferie- 
og fritidsformål og også er erhvervet med dette formål for øje. 
Det bør tillige være anført, at ejendommen ikke opfylder arealkravet i EBL § 8, stk. 1, nr. 1, og at 
den privatretlige servitut ikke opfylder kravet om manglende udstykningsmulighed. 
Det bør samtidig angives, at der heller ikke kan opnås erklæring om værdiforringelse efter EBL § 8, 
stk. 1, nr. 3. 
Afståelsen er således ikke fritaget for avancebeskatning efter EBL § 8.  
Det bør herefter drøftes, om beskatning kan undgås efter EBL § 11 om ekspropriation eller salg 
under ekspropriationslignende vilkår. Efter praksis kræves, at der foreligger konkret udsigt til en 
aktuel og planlagt ekspropriation. Dette er der næppe grundlag for at lægge til grund på baggrund af 
opgaveteksten. Det er derfor ikke afgørende, om besvarelsen når til den ene eller anden konklusion. 
Afgørende for bedømmelsen er, om besvarelsen indeholder en drøftelse af og stillingtagen til EBL § 
11. 
Såfremt afståelsen ikke anses for omfattet af EBL § 11, skal foretages en avanceopgørelse efter 
EBL §§ 4-6: 
 
Anskaffelsessum   1.000.000 kr. 
Tillæg EBL § 5 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 á 10.000 kr.      50.000 kr. 
Reguleret anskaffelsessum   1.050.000 kr. 
 
Afståelsessum 2.000.000 kr. 
 
Skattepligtig fortjeneste før fradrag af omkostninger m.v.: 950.000 kr. 
 
Den skattepligtige avance henregnes til kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 15. 
 

August 2010 
Jan Pedersen 
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