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Vejledende besvarelse – Skatteret I – Omprøve E 2009 
 
Opgave 1 
Spørgsmål 1.1 
 
Provisionsvederlag 
Det bør være angivet, at Tobias Thomsen har status som lønmodtager i Romanforlaget A/S uden 
hensyn til, at han alene provisionsvederlægges. Provisionerne bør efter retserhvervelsesprincippet 
periodiseres i forhold til udbetalingstidspunktet. I princippet gælder retserhvervelsesprincippet også 
for lønforskud, dog således at lønforskud til funktionærer grundet kravet efter funktionærlovens § 9, 
stk. 2 periodiseres til forskudstidspunktet. Tobias Thomsen skal således medtage forskuddet på 
250.000 kr. i indkomstopgørelsen for 2007, men kan til gengæld reducere provisionen på 300.000 
kr. for 1. april 2008 med dette beløb. Provisionsudbetalingerne medregnes under den personlige 
indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. 
Litt.: SR 1, p. 271 f og p. 305. 
 
Driftsudgifter 
Det bør være angivet, at Tobias Thomsen har fradrag for erhvervsmæssige udgifter til bestridelse af 
stillingen som litterær direktør. Selvom adgangen til fradrag er begrænset for lønmodtagere, er 
udgifterne nødvendige for at bestride stillingen og dermed fradragsberettigede.  
Det bør være angivet, at Tobias Thomsens fradrag alene kan foretages ved opgørelsen af den 
almindelige indkomst og ikke i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, e.c. 
Litt.: SR 1, p. 69 f og p. 76 f. 
 
Det bør tillige være angivet, at Tobias Thomsens fradrag reduceres af fradragsbegrænsningsreglen i 
LL § 9, stk. 1 på 5.000 kr. (2008: 5.400 kr.). 
Litt.: SR 1, p. 334. 
 
- Bærbar PC 
Udgiften til bærbar PC på 8.000 kr. kan afskrives efter AFL og kan straksafskrives efter AFL § 6. 
Da den erhvervsmæssige andel alene udgør 50 %, kan en hertil svarende del af udgiften, kr. 4.000, 
straksafskrives. 
Litt.: SR 1, p. 455. 
 
- Udgifter til deltagelse i bogmesse 
Udgifter på 10.000 kr. til deltagelse i bogmesse i Frankfurt kan fratrækkes som en driftsomkostning, 
idet der foreligger en forretningsrejse, jf. SL § 6 a. 
Litt.: SR 1, p. 243 f. 
 
- Udgifter til repræsentation, LL § 9, stk. 3 
Det bør være angivet, at udgifterne til middagsinvitationer udgør en repræsentationsudgift, som kan 
fradrages med 25 % af 12.000 kr. = 3.000 kr. 
Litt.: SR 1, p. 357. 
 
- Arbejdsværelse i hjemmet 
Det bør være angivet, at praksis er restriktiv for anerkendelse af fradrag for udgifter til 
arbejdsværelse i hjemmet, idet der stilles krav om, at værelset p.g.a. den erhvervsmæssige brug er 
uegnet til privat anvendelse. Der kan således ikke anerkendes fradrag. 
Litt.: SR 1, p. 240 f. 
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Medarbejdergoder 
- Præmie for sundhedsudgifter 
Det bør være angivet, at LL § 31, stk. 1 hjemler skattefrihed for arbejdsgiverbetalte 
sundhedsforsikringer. 
Litt.: SR 1, p. 314. 
 
Spørgsmål 1.2 
 
Forfatterrettigheder 
Det bør være angivet, at de erhvervede og senere afhændede forfatterrettigheder er reguleret af AFL 
§ 40. Der kan følgelig foretages afskrivning med 1/7 pr. år for 2007 og 2008, i alt 1/7 af 70.000 kr. 
= 10.000 kr. pr. år, i alt 20.000 kr. 
Der kan ikke foretages afskrivning i afståelsesåret, jf. AFL § 40, stk. 4. Ved afståelse af 
rettighederne opgøres en skattepligt kapitalgevinst efter AFL § 40, stk. 6. Fortjenesten opgøres 
således: 500.000 kr. ÷ (70.000 kr. ÷ 20.000 kr.) = 450.000 kr. 
Den gode besvarelse angiver, at fortjenesten henregnes til den personlige indkomst, idet 
kapitalgevinst ved afhændelse af immaterielle aktiver ikke er omfattet af opregningen i PSL § 4. 
Litt.: SR 1, p. 696 ff – især p. 701. 
 
Ophør af fuld skattepligt 
Det bør være angivet, at Tobias Thomsens fulde skattepligt til Danmark ophører ved fraflytningen 
til England, idet han etablerer bolig i London. Selvom han bevarer sin hidtidige bolig, bør det 
angives, at praksis har anerkendt, at en uopsigelig lejeaftale på mindst 3 år opfylder kravet om 
manglende boligmuligheder. Det bør samtidig være angivet, at besiddelsen af et sommerhus i 
Danmark som udgangspunkt ikke etablerer bopæl efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1. 
Litt.: SR 1, p. 761. 
 
Begrænset skattepligt 
Det bør være angivet, at udbetaling af vederlag for personligt arbejde udløser begrænset skattepligt 
efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Det er her en betingelse, at arbejdet relateres til Danmark og udføres her. 
Selvom Tobias Thomsen ved sin fraflytning pr. 1. juli 2009 givetvis har optjent en provision, følger 
det er retserhvervelsesprincippet, at hele den pr. 1. oktober 2009 udbetalte provision i givet fald er 
omfattet af den begrænsede skattepligt. 
Da praksis imidlertid foretager en fordeling af et personligt vederlag, som både stammer fra 
arbejdet udført i Danmark og fra udlandet, må halvdelen af provisionen på 300.000 kr. – svarende 
til den del, som stammer fra virksomhed udført i Danmark – henregnes til den begrænset 
skattepligtige indkomst. 
Litt.: SR 1, p. 776f og p. 779. 
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Opgave 2 
Spørgsmål 2.1 
 
Erstatningssag 
Besvarelsen bør omhandle en skatteretlig bedømmelse af de pådømte erstatningskrav. 
Indledningsvist bør det angives, at de omhandlede erstatningsposter skal periodiseres i 2009, hvor 
endelig dom foreligger. 
Litt.: SR 1, p. 295. 
 
Herefter bør konstateres, at erstatningen for tabt arbejdsfortjenesten er skattepligtig, idet 
erstatningen omhandler skattepligtig lønindkomst. Erstatningen på svie og smerte er skattefri efter 
SL § 5 a. Tilsvarende gælder godtgørelsen af udgiften til operation på privathospital.  
Også sagsomkostninger omfattes af SL § 5, således at der ikke består fradrag for pålagte 
sagsomkostninger på 10.000 kr. i 2008 eller skattepligt for tilkendte sagsomkostninger på 20.000 kr. 
i 2009. 
Litt.: SR 1, p. 173 ff. 
 
Drift af kunstgalleri 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, om kunstgalleriet udgør en erhvervsmæssig virksomhed 
eller en hobbyvirksomhed. På grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder Einar Eiks 
hovedbeskæftigelse som bankansat, virksomhedens begrænsede omfang og navnlig manglende 
rentabilitet bør konkluderes, at virksomheden må anses for en hobbyvirksomhed. Da det er oplyst, 
at galleriet dog i 2 år ud af 9 år har givet overskud, er det næppe en grov fejl, hvis virksomheden 
anses for erhvervsmæssig. Dette kræver dog en udførlig analyse, herunder med den forudsætning at 
kunstgalleriet på længere sigt kan give overskud. 
Litt.: SR 1, p. 247 f. 
 
Indkomstopgørelsen i kunstgalleriet 
Det bør være angivet, at der efter fast praksis alene anerkendes fradrag i hobbyvirksomheder ”ned 
til et nul-resultat”. Den gode besvarelse indeholder en drøftelse af hjemmelsgrundlaget herfor. Det 
bør herefter anføres, at der sker beskatning af indtægterne på 80.000 kr. og fradrag for udgifter til 
husleje, annoncering på 60.000 kr. og fradrag for lønudgift på 10.000 kr. Besvarelsen bør særskilt 
indeholde en drøftelse af adgangen til fradrag for receptionsudgifter på 5.000 kr., og det bør 
konkluderes, at der foreligger en reklameudgift, som er fuldt fradragsberettiget efter LL § 8, stk. 1. 
Litt.: SR 1, p. 442). 
 
Ved behandlingen af udgiften til anskaffelse og opsætning af projektører på 50.000 kr. bør det 
anføres, at udgiften som en anlægsudgift ikke kan fratrækkes som en driftsomkostning, men efter 
omstændighederne kan afskrives. Det bør imidlertid være anført, at der ikke kan foretages 
afskrivning efter AFL, idet dette kræver en erhvervsmæssig virksomhed, jf. AFL § 1. Efter det 
oplyste er projektørerne undergivet værdiforringelse, hvorfor der kan foretages afskrivninger efter 
SL § 6 a i forhold til levetiden, d.v.s. over 5 år med 20 % om året svarende til 10.000 kr. pr. år. Da 
praksis imidlertid alene hjemler fradrag ned til et nul-resultat, kan der alene afskrives 5.000 kr. for 
2009. Den særligt gode besvarelse drøfter muligheden for fremførsel af underskud, hvilket 
formentlig bør afvises. 
 
Såfremt virksomheden er anset for erhvervsmæssig, kan afskrivningen foretages efter AFL. Det bør 
være angivet, at afskrivningerne ikke kan foretages som straksafskrivning efter AFL § 6, idet 
projektørerne anvendes under ét. 
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Litt.: SR 1, p. 255 f og p. 262. 
 
Spørgsmål 2.2 
 
Salg af eget maleri – Ugyldig aftale 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af den skattemæssige kvalifikation af det solgte maleri. Det 
er oplyst, at maleriet er anskaffet til videresalg i galleriet, hvorfor det må statueres, at dette indgår i 
hobbyvirksomheden, uanset at det har været ophængt i Einar Eiks private bolig. Den gode 
besvarelse drøfter, om der i en hobbyvirksomhed gælder en formodningsregel svarende til 
næringsformodningsreglen, hvilket givetvis bør antages. Salgssummen på 15.000 kr. med fradrag af 
anskaffelsessummen – eller i alt 5.000 kr. – skal følgelig medtages i hobbyindtægten. Den 
skatteretlige betydning af handlens ophævelse p.g.a. ugyldighed bør drøftes, og det bør statueres, at 
beskatningen ophæves i det omfang, handlen rent faktisk går tilbage. Da dette imidlertid ikke sker, 
påvirkes skattepligten ikke. Den gode besvarelse nævner, at der ikke er hjemmel til at beskatte en 
fikseret indtægt på grundlag af maleriets øjensynlige værdi på 30.000 kr. 
Litt.: SR 1, p. 171 f og p. 193 f. 
 
Kurstab på gældsbrev og kurstab på pantebrev 
Ved salget af skulpturen, som er udbudt til salg for 10.000 kr., modtages et gældsbrev på 25.000 kr. 
Det bør være angivet, at Einar Eik skal medtage kursværdien af gældsbrevet ved opgørelsen af sin 
hobbyindkomst. Da der ikke er oplyst nogen værdiansættelse, bør den gode besvarelse angive, at 
gældsbrevet mest naturligt bør ansættes til værdien af maleriet, som kan sættes til 10.000 kr. 
svarende til den udbudte salgspris. Besvarelsen bør herefter indeholde en redegørelse for det 
konstaterede kurstab på 10.000 kr. Det bør indledningsvist angives, at kurstabet opstår, når 
fordringen er endelig tabt, d.v.s. på tidspunktet, hvor debitor er erklæret konkurs uden udsigt til 
dækning af gældsbrevet. Den gode besvarelse angiver, at eneste mulighed for tabsfradrag findes i 
KGL § 17 om vederlagsnæring, som formentlig også finder anvendelse for hobbyvirksomhed. 
Litt.: SR 1, p. 635. 
 
Ved salget af maleriet til den tyske kunde modtages et pantebrev på 2.000 EURO, og det bør 
angives, at værdien heraf på 10.000 DKK indgår i Einar Eiks hobbyindtægter for 2009. Pr. 1. 
februar 2010 modtager Einar Eik dels et skattepligtigt rentebeløb på 744 kr., dels betaling af 
hovedstolen på pantebrevet på 2.000 EURO, svarende til 14.888 DKK. Da Einar Eik tidligere har 
indtægtsført 10.000 kr., har han realiseret en kursgevinst på 4.888 DKK. Uanset om pantebrevet 
opfylder mindsterentekravet, foreligger en kursgevinst i fremmed valuta, som er skattepligtig efter 
KGL § 15. Beløbet henregnes under kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 2. 
Litt.: SR 1, p. 639 f. 
 

Februar 2010/Jan Pedersen 
 
 


