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Opgave 1 

Arkitekt Andreas Andersen havde siden 1990 i personligt regi drevet arkitektfirmaet ”3 x A” med 7 
ansatte. Andreas Andersen havde i foråret 2007 arrangeret en 5 dages studierejse til San Francisco 
for sig selv og firmaets ansatte. Formålet hermed var i første række at give sig selv og 
medarbejderne inspiration i forhold til forestående projekter, og San Francisco var i den forbindelse 
et oplagt rejsemål. Andreas Andersen havde forud for afrejsen tilrettelagt et omfattende program 
med besøg hos flere af de helt store arkitektfirmaer samt guidede busture til nogle af byens store 
bygningsmæssige attraktioner. Skønsmæssigt havde sammenlagt 1 dag været til fri disposition for 
rejsedeltagerne. Udgiften til rejse, ophold og bespisning havde udgjort i alt kr. 160.000 svarende til 
kr. 20.000 pr. deltager. 

Hjemrejsen fra San Francisco foregik med en mellemlanding og et kortvarigt ophold i Las Vegas. 
En af arkitektfirmaets ansatte – Birger Brandt – vandt kr. 30.000 i poker. Gevinsten blev straks 
omsat til et Rolex ur, da Birger Brandt var af den klare opfattelse, at han derved kunne undgå 
beskatning af gevinsten i Danmark. 

I efteråret 2007 vandt arkitektfirmaet en større licitation, og Andreas Andersen besluttede sig for at 
honorere den primært ansvarlige for projektet – Christoffer Conrad – for dennes indsats. Christoffer 
Conrad modtog således et gavekort på et 4-dages ophold i Paris til en værdi af kr. 12.000. På grund 
af sygdom i nær familie måtte Christoffer Conrad imidlertid rejse hjem efter bare en dag, uden at 
nogen del af betalingen dog blev refunderet.     

I februar måned 2008 fyldte Andreas Andersen 60 år. Arkitektfirmaet inviterede i den anledning 30 
forretningsforbindelser til middag på en gourmetrestaurant. Udgifterne hertil udgjorde kr. 2.000 pr. 
kuvert. I middagen deltog Andreas Andersen, arkitektfirmaets 7 ansatte samt de 30 
forretningsforbindelser. Desuden deltog Andreas Andersens kone Dorte samt ægteparrets søn 
Esben, der ligesom sin far var arkitektuddannet. Udgifterne til de i alt 40 deltagere udgjorde samlet 
kr. 80.000. Selv om den umiddelbare anledning til middagen var Andreas Andersens runde 
fødselsdag, var formålet med middagen dog i lige så høj grad at markere, at Esben Andersen pr. 1. 
juli 2008 skulle indtræde i ”3 x A” som medejer. Det var således på længere sigt tanken, at Esben 
Andersen skulle overtage arkitektfirmaet fra sin far. Middagen var derfor en kærkommen anledning 
til at blive præsenteret for firmaets forretningsforbindelser.  

Spørgsmål 1.1 

Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skattemæssige problemer der aktualiseres som følge 
af det skitserede hændelsesforløb. 

I foråret 2007 havde ”3 x A” udført en større opgave for ”FF Ejendomsinvest A/S”, der var ejet af 
Andreas Andersens barndomsven, Freddy Frederiksen. Som betaling for arbejdet modtog ”3 x A” 
den 1. juni 2007 nominelt kr. 150.000 unoterede aktier i ”FF Ejendomsinvest A/S”. Kursværdien på 
aktierne kunne på betalingstidspunktet fastsættes til 200. Som yderligere betaling modtog ”3 x A” et 
gældsbrev pålydende kr. 200.000. Gældsbrevet forfaldt til betaling den 1. december 2007. I oktober 
måned 2007 erfarede Andreas Andersen imidlertid, at ”FF Ejendomsinvest A/S” var taget under 
konkursbehandling. Andreas Andersen modtog i november måned en skrivelse fra konkursboets 
kurator, hvoraf det fremgik, at hele aktiekapitalen i ”FF Ejendomsinvest A/S” måtte anses for tabt. 
Kurator forudså på den baggrund, at konkursbehandlingen ikke ville resultere i nogen form for 
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dækning – hverken til de simple kreditorer eller til aktionærerne i selskabet. I juni måned 2008 blev 
konkursboet efter ”FF Ejendomsinvest A/S” afsluttet. Hverken de simple kreditorer eller 
aktionærerne i selskabet opnåede nogen form for dækning. 

Andreas Andersen havde længe gået i overvejelser om at købe en fritidsbolig. Han havde set på 
adskillige sommerhuse ved den jyske vestkyst. Andreas Andersen valgte dog i stedet i 2005 at købe 
en to- værelses ejerlejlighed uden bopælspligt i København for kontant kr. 2 mio. Andreas 
Andersen var således bymenneske og meget kulturelt interesseret. Han tilbragte derfor adskillige af 
sine ferier i lejligheden i København, hvor han fik gjort brug af byens mange kulturelle attraktioner. 
Han havde desuden overnattet i lejligheden i arbejdsmæssigt øjemed ca. 5 gange om året, når han 
var i København for at varetage opgaver for sit firma. Den 1. februar 2008 solgte Andreas Andersen 
ejerlejligheden til sin datter Helle for kontant kr. 2.5 mio. Ejerlejlighedens værdi var ved seneste 
offentliggjorte ejendomsvurdering fastsat til kontant kr. 3 mio. 

Spørgsmål 1.2 

Giv en begrundelse redegørelse for, hvorledes det beskrevne hændelsesforløb påvirker hhv. 
Andreas Andersens og Helle Andersens indkomstopgørelser.   
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Opgave 2 

 

Anders Ahm drev som en personlig virksomhed en kæde af modebutikker. I hele 2006 havde både 
Anders Ahms 14-årige søn Karl og 17-årige datter Sofie været ansat i virksomheden og udført 
forefaldende arbejde. Børnene havde hver modtaget en samlet årlig vederlæggelse på 50.000 kr., 
selvom normallønnen for tilsvarende arbejde højst kunne ansættes til 25.000 kr. Herudover havde 
Anders Ahm betalt en sommerferietur til hvert af børnene til en værdi af 5.000 kr. pr. rejse. 

I februar 2007 overdrog Anders Ahm en post aktier i et hollandsk børsnoteret selskab til sin 
samlevende hustru Bente Ahm for en kontant afståelsessum på 150.000 kr., selvom kursværdien på 
afståelsestidspunktet var 200.000 kr. Anders Ahm havde erhvervet denne aktiepost i januar 2006 for 
en kontant anskaffelsessum på 100.000 kr.  

I foråret 2007 fik Bente Ahm nys om, at Anders Ahm gennem en årrække havde været hende utro, 
hvorfor parterne pr. 1. juli 2007 enedes om separation. Ved separationen påtog Anders Ahm sig at 
udrede et ægtefællebidrag i 10 år fra 1. juli 2007. 

Ved det påfølgende ægtefælleskifte enedes de tidligere ægtefæller om, at Anders Ahm forlods af 
fællesboet udtog sin kostbare Mercedes til en værdi af 1 mio. kr. Det var en betingelse fra Bente 
Ahms side, at hun som kompensation for denne skævdeling skulle modtage et månedligt 
ægtefællebidrag på 20.000 kr. i stedet for 10.000 kr., som hun ellers ville have haft krav på. I 
indkomståret 2007 modtog Bente Ahm dog alene 100.000 kr. i ægtefællebidrag for månederne juli 
til og med november 2007, idet Anders Ahm trods flere påkrav fortsat pr. 25. august 2008 ikke 
havde betalt ægtefællebidraget på 20.000 kr. for december måned 2007.  

Spørgsmål 2.1 

Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemer ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Anders Ahm, Bente Ahm samt børnene Karl og Sofie. 

Umiddelbart efter, at Bente Ahm havde krævet separation, var Anders Ahm flyttet ind hos den 
kvinde, som han havde haft et forhold til. I efteråret 2007 var Anders Ahm og veninden dog blevet 
enige om at tage bopæl i Spanien, idet Anders Ahm mente at kunne drive sine forretninger fra 
Spanien. Veninden havde derfor pr. 1. november 2007 lejet en lejlighed i Spanien, og både 
veninden og Anders Ahm havde over for myndighederne i Spanien og Danmark også pr. 1. 
november 2007 meldt flytning til denne spanske adresse. Venindens lejlighed i Danmark var blevet 
opsagt pr. 31. oktober 2007, og både veninden og Anders Ahms bodele og ejendele var få dage 
forinden fragtet til Spanien. Bortset fra forretningen og Mercedesbilen – som Anders Ahm først pr. 
1. januar 2008 fik omregistreret på spanske nummerplader – ejede Anders Ahm ingen aktiver i 
Danmark. 

Anders Ahms forretninger havde dog nødvendiggjort, at han først pr. 1. januar 2008 kunne tage fast 
ophold i Spanien. Indtil da boede han i et gæsteværelse hos en barndomsven, og han var alene 
forsynet med en nødtørftig garderobe. Anders Ahm havde dog i 2007 tilbragt 2 weekends hos 
veninden i lejligheden i Spanien.  

Forud for fraflytningen havde Anders Ahm den 1. oktober 2007 omvekslet en større beholdning af 
US-dollars til danske kroner. Denne beholdning var erhvervet i 2005 for 200.000 kr., men ved 
omvekslingen havde Anders Ahm alene opnået et provenu på 150.000 kr. Ved denne 
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valutatransaktion og den forudgående erhvervelse og besiddelse var Anders Ahm blevet bistået af et 
finansieringsrådgiverfirma, som i forbindelse med omvekslingen havde krævet et honorar på 10.000 
kr.  

Ligeledes pr. 1. oktober 2007 havde Anders Ahm fået indfriet et antal private gældsbreve, som han 
havde foretaget investering i. Gældsbrevene havde et samlet pålydende på kr. 1.000.000 og var 
udstedt den 1. oktober 2001 som 6-årige pantebreve, der var afdragsfrie, men forfaldt til fuld 
indfrielse pr. 1. oktober 2007. Pantebrevene var forsynet med en variabel rente, der i årene 2001, 
2002 og 2003 var på 6% p.a. og i årene 2004, 2005, 2006 og 2007 var på 3% p.a. På 
stiftelsestidspunktet den 1. oktober 2001 udgjorde mindsterenten efter Kursgevinstlovens § 38 4% 
p.a. Anders Ahm havde erhvervet pantebrevene i 2005 for kurs 65 svarende til en anskaffelsessum 
på kr. 650.000 og havde modtaget det fulde pålydende ved indfrielsen pr. 1. oktober 2007. 

I 2006 havde Anders Ahm afstået en anden post aktier, hvorved han realiserede en skattepligtig 
aktieavance på 500.000 kr. Denne aktieavance var selvangivet i indkomståret 2006, men det 
fremgik af regnskabet, at Anders Ahm havde anlagt retssag mod aktiekøberen, idet Anders Ahm 
mente, at denne havde begået svig i forbindelse med aktieoverdragelsen.  

Ved en dom af 1. juni 2008 blev aktieoverdragelsen ophævet, således at aktieposten skulle 
tilbageleveres til Anders Ahm. Det fremgik af dommen, at køberen havde udvist svig, og at aftalen 
derfor i aftaleretlig henseende var ugyldig. Allerede 1. juli 2008 modtog Anders Ahm derfor 
aktierne tilbage mod tilbagebetaling af overdragelsessummen. 

Spørgsmål 2.2 

Hvilke skatteretlige problemstillinger aktualiserer ovennævnte begivenhedsforløb for Anders 
Ahm for indkomstårene 2006, 2007 og 2008. 

 

 

 

 

 

   

 

 


