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Opgave 1 
 
Tobias Thomsen, der i mange år havde arbejdet i bogforlagsbranchen, blev pr. 1. oktober 2007 
tilknyttet Romanforlaget A/S som litterær direktør. Tobias Thomsens arbejdsopgaver var at finde 
egnede manuskripter til romanudgivelser, erhverve rettigheder til udenlandske romaner til udgivelse 
i Danmark etc. Ansættelsen skete på funktionærlignende vilkår, men det var aftalt, at Tobias 
Thomsen ikke skulle oppebære en fast løn, men alene vederlægges med en provision. Hvert år den 
1. april – første gang 1. april 2008 – og den 1. oktober – første gang 1. oktober 2008 – skulle Tobias 
Thomsen modtage 2½ % af omsætningen af de udgivelser m.v. fra Romanforlaget A/S, som Tobias 
Thomsen havde deltaget i. Ved sin tiltræden den 1. oktober 2007 havde Tobias Thomsen dog 
modtaget et forskud på 250.000 kr., som blev fradraget i den provision på 300.000 kr., som blev 
opgjort pr. 1. april 2008, således at Tobias Thomsen pr. denne dato alene modtog 50.000 kr. Den 1. 
oktober 2008 modtog Tobias Thomsen yderligere kr. 350.000 kr. ifølge provisionsaftalen. 
 
Det var samtidig aftalt, at Tobias Thomsen selv skulle afholde samtlige udgifter til bestridelse af 
opgaverne. Tobias Thomsen havde derfor i januar 2008 erhvervet en bærbar PC for 8.000 kr., som 
han dels anvendte erhvervsmæssigt, dels privat, men således at den erhvervsmæssige brug kunne 
anslås til 50 %. 
 
I oktober 2008 havde Tobias Thomsen afholdt en udgift på 10.000 kr. til dækning af rejse- og 
opholdsudgifter til deltagelse i den internationale bogmesse i Frankfurt, Tyskland. Herudover havde 
han i 2008 afholdt samlede udgifter på 12.000 kr. på restaurantmiddage til forfattere, 
forlagspersoner etc. med det formål at opnå forlagsaftaler. 
 
Tobias Thomsen udførte sit arbejde fra sin private bopæl, hvor han havde indrettet et kontor med 
reoler, skrivebord, radio et. Dette kontor blev herudover ikke anvendt privat. 
 
Uanset at Tobias Thomsen kun sjældent opholdt sig i Romanforlaget A/S’s lokaler, var han omfattet 
af den sundhedsforsikringsordning, som virksomheden tilbød samtlige sine medarbejdere. 
Romanforlaget A/S havde således betalt en præmie på 2.000 kr. årligt for en forsikring, der 
omfattede undersøgelse, sygdomsbehandling etc. for Tobias Thomsen. 
 
Spørgsmål 1.1 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemer ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Tobias Thomsen 
 
Forud for sin tiltræden hos Romanforlaget A/S havde Tobias Thomsen den 1. juli 2007 i eget navn 
og for egen regning erhvervet forfatterrettighederne til udgivelse i Danmark af en roman skrevet af 
en ukendt udenlandsk forfatter. Tobias Thomsen havde betalt 70.000 kr. for disse rettigheder. 
Romanen viste sig at blive en verdenssucces, og Tobias Thomsen havde i februar 2009 videresolgt 
rettighederne for 1 mill. kr. 
 
Den 1. april 2009 fik Tobias Thomsen udbetalt 200.000 kr. i provision fra Romanforlaget A/S. 
 
Pr. 1. juli 2009 blev Tobias Thomsen tilknyttet et engelsk forlag og etablerede derfor bopæl i 
London. Forinden havde han udlejet sin hidtidige bolig i Danmark på en lejekontrakt, som var 
uopsigelig fra Tobias Thomsens side frem til 1. juli 2012. 
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Det aftaltes dog, at Tobias Thomsen skulle fortsætte sin tilknytning til Romanforlaget A/S på 
uændrede vilkår, men således, at han fremover udelukkende skulle udføre sine opgaver fra sin 
bopæl i London. Den 1. oktober 2009 modtog Tobias Thomsen ifølge sin aftale med Romanforlaget 
A/S en provision på 300.000 kr. Af dette beløb kunne 150.000 kr. henføres til den virksomhed, der 
var udført i Danmark forinden fraflytningen. Umiddelbart forud for sin flytning til London havde 
Tobias Thomsen arvet sin afdøde mors sommerhus på den jyske vestkyst. Sommerhuset havde han 
benyttet i forbindelse med 14 dages efterårsferie i 2009. 
 
Spørgsmål 1.2 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemer ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Tobias Thomsen 
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Opgave 2 
 
Bankfuldmægtig Einar Eik var i 2007 udsat for en ulykke. Under et privat besøg hos en ven, som 
var i færd med at renovere en gammel ejendom, var Einar Eik styrtet 2 meter ned i en trappeskakt 
og havde pådraget sig kraniebrud. Det var Einar Eiks opfattelse, at den håndværksmester, som 
foretog renoveringen, var ansvarlig for ulykken, idet håndværksmesteren ikke havde sørget for en 
forsvarlig sikring. Einar Eik anlagde derfor retssag mod håndværksmesteren med påstand om 
erstatning. Einar Eik krævede herunder 50.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste, 10.000 kr. i svie og 
smerte samt godtgørelse af en udgift på 75.000 kr., som Einar Eik havde betalt til et privathospital 
for en ansigtsoperation.  
 
I 2008 blev afsagt dom af Byretten i Århus, som frifandt håndværksmesteren, idet retten statuerede, 
at Einar Eik havde udvist egenskyld. Retten pålagde Einar Eik at betale sagsomkostninger på 
10.000 kr. til håndværksmesteren. Einar Eik ankede dommen til Vestre Landsret, som i en dom fra 
september 2008 gav Einar Eik medhold i sine påstande. Einar Eik modtog straks derefter 
domsbeløbet bestående af 50.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste, 10.000 kr. i svie og smerte, og 75.000 
kr. til dækning af operationsudgifter. Samtidig modtog Einar Eik 20.000 kr. til dækning af sine 
sagsomkostninger. 
 
Einar Eik var meget kunstinteresseret og havde siden 2000 – sideløbende med sin bankansættelse – 
drevet et kunstgalleri med salg – navnlig i kommission – af malerier, skulpturer etc. fra beskedne 
lokaler i Århus midtby. Kunstgalleriet var åbent fredag eftermiddag og lørdag formiddag. Alene i 
2003 og 2005 havde galleriet givet overskud, medens der i alle de øvrige år var konstateret et 
underskud på driften. 
 
I 2009 havde Einar Eik fra sit galleri oppebåret indtægter på 80.000 kr. og afholdt udgifter til 
husleje, annoncering etc. på 60.000 kr., samt afholdt en lønudgift til medhjælp på 10.000 kr. 
Herudover havde Einar Eik i forbindelse med åbningen af en maleriudstilling i maj 2009 afholdt en 
fernisering, hvor kunder, kunstnere etc. var inviteret til en reception med stående buffet, vin og 
snacks m.v. Udgifterne hertil androg 5.000 kr. 
 
Ligeledes havde Einar Eik i 2009 anskaffet 10 projektører, som var blevet opsat til belysning i 
galleriet af de udstillede kunstværker. Udgiften hertil havde andraget 50.000 kr. – svarende til 5.000 
kr. pr. styk, og det var vurderet, at disse projektører ville være tjenlige til udskiftning efter 5 års 
brug eller i det mindste være uden gensalgsværdi efter dette tidspunkt. 
 
Spørgsmål 2.1 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skattemæssige problemer det beskrevne 
begivenhedsforløb aktualiserer for Einar Eik 
 
I marts 2009 havde Einar Eik fra sit kunstgalleri solgt et maleri, som han selv havde erhvervet i 
2004. Maleriet var erhvervet med videresalg for øje, men da dette ikke var blevet solgt, havde Einar 
Eik haft maleriet hængende i sin bolig siden 2005, før det på ny blev sat til salg i galleriet. Maleriet 
var blevet solgt til en kunde, som mod bedre vidende havde oplyst, at maleriet umiddelbart forud 
for Einar Eiks erhvervelse var blevet stjålet fra sin rette ejermand. Kunden havde derfor beskyldt 
Einar Eik for at have gjort sig skyldig i strafbart hæleri og havde truet med en politianmeldelse, 
medmindre Einar Eik var villig til at sælge maleriet for 15.000 kr. Modstræbende havde Einar Eik 
derfor solgt maleriet til kunden for 15.000 kr. Under en senere retssag anlagt af Einar Eik blev 
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kunden dømt til at lade handlen gå tilbage, idet domstolen statuerede, at der på grund af tvang forelå 
en ugyldig aftale, som Einar Eik ikke var bundet af. Da kunden imidlertid havde videreoverdraget 
maleriet og i mellemtiden var forsvundet, havde Einar Eik ikke foretaget sig videre. 
 
Den 1. marts 2009 havde Einar Eik solgt en udstillet skulptur, som var udbudt til salg for 10.000 kr. 
Køberen havde imidlertid ingen kontanter midler, hvorfor Einar Eik havde indvilliget at modtage et 
gældsbrev på nominelt 25.000 kr. Ifølge gældsbrevet, som var rentefrit – forfaldt hele restgælden til 
betaling den 1. oktober 2009, men beløbet var ikke blevet betalt til forfaldstid, og Einar Eik havde 
ved flere lejligheder forgæves søgt beløbet betalt. Den 24. februar 2010 havde Einar Eik imidlertid 
modtaget et brev fra en advokat, som oplyste, at kunden nu var undergivet konkursbehandling, og at 
der ikke var udsigt til dækning af de simple kreditorer, herunder Einar Eik. 
 
Den 1. august 2009 havde Einar Eik solgt et maleri til en tysk kunde. Da kunden ikke kunne betale 
kontant, havde Einar Eik indvilliget i at modtage et pantebrev på 2000 EURO med pant i tyskerens 
private Mercedes. Pantebrevet skulle forrentes med 5 % p.a. og såvel renterne som hovedstolen 
forfaldt til fuld og endelig indfrielse den 1. februar 2010. Einar Eik havde efter malerisalget fået 
pantebrevet vurderet til 10.000 DKK (danske kroner) i sin bank, men havde herefter besluttet sig til 
at beholde pantebrevet. Den 1. februar 2010 havde Einar Eik derfor modtaget 100 EURO i rente 
svarende til 744 DKK (danske kroner) efter dagskurs og 2000 EURO svarende til 14.888 DKK 
(danske kroner) i hovedstol. 
 
Spørgsmål 2.2 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skattemæssige problemer de beskrevne 
begivenhedsforløb aktualiserer for Einar Eik 
 


