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Opgave 1 
 
Asger Arve, der var uddannet som bogholder, havde siden den 1. januar 2007 drevet den personligt 
ejede virksomhed ”No Panic”, der ydede regnskabsassistance til mindre virksomheder. Den 
personligt ejede virksomhed blev drevet fra lokaler i Asger Arves 200 m2 store private bolig. Asger 
Arve havde således indrettet et lokale på 30 m2 i overetagen til kontor. Asger Arve tilbragte 
skønsmæssigt 3-4 timer inden for almindelig arbejdstid på kontoret, idet en del af arbejdsopgaverne 
blev løst ude hos kunderne. Kontoret var indrettet med skrivebord, pc og reoler, og havde alene 
været benyttet i arbejdsmæssig henseende. Asger Arve havde i 2007 fratrukket udgifter til husleje, 
el, vand og ejendomsskatter udgørende kr. 9.000, hvilket svarede til den forholdsmæssige andel af 
det samlede forbrug, der kunne henføres til arbejdsværelset. Asger Arve havde desuden i 2007 
afholdt en udgift på kr. 8.000 til en erhvervsansvarsforsikring. 
  
Til brug for sin virksomhed havde Asger Arve i 2007 anskaffet sig en pc og en printer til hhv. kr. 
10.000 og kr. 3.000. Udstyret havde han alene anvendt som led i sin virksomhed. Han havde 
derudover erhvervet forskelligt software i form af programmer til brug for udarbejdelse af 
regnskaber for i alt kr. 15.000. Asger Arve havde desuden i 2007 tegnet årsabonnement på 
fagtidsskriftet Revision og Regnskabsvæsen, så han kunne holde sig ajour med den faglige 
udvikling. Udgiften til abonnementet udgjorde kr. 1.800. Han havde endvidere i 2007 abonneret på 
tidsskriftet Penge og Privatøkonomi. Sidstnævnte havde ganske vist ikke bibragt ham nævneværdig 
ny viden inden for regnskabsområdet. Til gengæld havde han fået en del inspiration og råd i forhold 
til nogle private aktiehandler. Udgiften til årsabonnementet på Penge og Privatøkonomi androg kr. 
800. 
     
Efterspørgslen på virksomhedens ydelser havde været støt stigende, og pr. 1. maj 2008 havde Asger 
Arve ansat Birger Busk til at bistå sig med regnskabsopgaverne.  Asger Arve og Birger Busk havde 
under ansættelsessamtalen aftalt, at de sideløbende med arbejdet i ”No panic” i efteråret 2008 skulle 
påbegynde den 2-årige merkonomuddannelse på Erhvervsakademiet for at være bedre i stand til at 
varetage virksomhedens opgaver.  Den 1. september 2008 påbegyndte Asger Arve og Birger Busk 
det første fagmodul på merkonomuddannelsen, der omhandlede økonomi- og ressourcestyring. 
Udgiften hertil, der androg kr. 3.500 pr. person, blev afholdt af Asger Arve.  
 
Spørgsmål 1.1 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skattemæssige problemer der aktualiseres som følge 
af det skitserede hændelsesforløb for hhv. Asger Arve og Birger Busk.  
   
Asger Arves far - Chresten Arve - havde i 1988 stiftet det ikke-børsnoterede selskab ”Mobili A/S”, 
hvori han var direktør og hovedaktionær. Selskabet drev virksomhed med salg af italiensk 
designede kontormøbler. Asger Arve havde i januar måned 2006 erhvervet nominelt kr. 30.000 
aktier til markedskurs 150 svarende til en anskaffelsessum på kr. 45.000. I marts måned 2007 købte 
Asger Arve yderligere nominelt kr. 50.000 aktier til markedskurs 200 svarende til en 
anskaffelsessum på kr. 100.000. I maj måned 2008, på hvilket tidspunkt kursen på aktierne i 
”Mobili A/S” kunne fastsættes til 250, blev Asger Arve som følge af sine aktiebesiddelser i 
selskabet vederlagsfrit tildelt nominelt kr. 20.000 fondsaktier. 
 
Hen over sommeren 2008 besluttede Asger Arve sig for at modernisere sit kontor, hvilket passende 
kunne ske ved køb af italiensk designede møbler fra ”Mobili A/S”. Han indgik på den baggrund en 
aftale om levering af skriveborde, stole og reoler til sit hjemmekontor. Prisen blev fastsat til kr. 
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25.000. Skulle Asger Arve have købt inventaret hos en uafhængig forhandler, ville udgiften hertil 
have andraget kr. 50.000. 
     
I begyndelsen af 2009 gik Chresten Arve på pension. Asger Arve, der navnlig havde erhvervet 
aktierne i ”Mobili A/S” som følge af faderens ledelsesmæssige tilknytning til selskabet, besluttede 
sig på den baggrund for at afhænde størsteparten af sin aktieportefølje. Den 10. april 2009 solgte 
han således nominelt kr. 80.000 aktier til markedskurs 250 svarende til en samlet afståelsessum på 
kr. 200.000.  
  
Spørgsmål 1.2  
Der ønskes en begrundet redegørelse for de skattemæssige problemer, som det skitserede 
hændelsesforløb giver anledning til for hhv. Asger og Chresten Arve.
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Opgave 2 
 
Statsautoriseret ejendomsmægler Karen Kold var den 1. juli 2006 blevet skilt fra sin hidtidige 
ægtefælle Mogens Muk efter, at samlivet var ophørt pr. 1. januar 2006. 
 
De hidtidige ægtefæller havde haft fuldstændigt formuefællesskab bl.a. omfattende Karen Kolds 
selvstændige ejendomsmæglervirksomhed, som ved ægtefælleskiftet var blevet udlagt som en del af 
Karen Kolds boslod. Herved havde Karen Kold udtaget aktiver af fællesboet til en værdi af 1 mill. 
kr. mere, end de aktiver Mogens Muk havde udtaget. Selvom der ikke efter ægtefællelovgivningen 
var grundlag for at pålægge ægtefællebidrag, havde Karen Kold påtaget sig at yde et 
ægtefællebidrag til Mogens Muk på kr. 10.000 om måneden for 5 år og med tilbagevirkende kraft 
fra 1. januar 2006. Dette aftalte beløb var dobbelt så stort som det månedlige bidrag, som Karen 
Kold ville være blevet pålagt, såfremt betingelserne for pligtigt ægtefællebidrag havde været 
opfyldt. Parternes bidragsaftale var godkendt af skilsmissemyndigheden. I hvert af indkomstårene 
2006 og 2007 havde Karen Kold derfor betalt kr. 120.000. 
 
Grundet krisen inden for ejendomsmæglerbranchen var Karen Kolds økonomi blevet ødelagt, 
hvorfor hun ikke havde udredet noget ægtefællebidrag i 2008. Mogens Muk havde derfor anlagt 
retssag ved byretten med krav om betaling, og Karen Kold var i februar 2009 blevet dømt til at 
betale det skyldige ægtefællebidrag på kr. 120.000 samt kr. 10.000 i sagsomkostninger. Herefter 
havde Karen Kold optaget et privat lån og havde opfyldt dommen ved betaling af kr. 130.000 til 
Mogens Muk. 
 
Ægtefællernes hidtidige ejerbolig var anskaffet af Karen Kold i januar 2001 for 2,4 mill. kr. 
kontant. Ejendommen var en villaejendom beliggende på en 2.000 m2 stor grund, og ejendommen 
blev i forbindelse med ægtefælleskiftet udbudt til salg. Forinden havde Karen Kold ansøgt 
udstykningsmyndighederne om tilladelse til udstykning af en grund på 800 m2, således at 
ejendommen herefter bestod af en selvstændig boligejendom med et grundareal på 1.200 m2 og en 
selvstændig ejendom bestående af en ubebygget grund med et areal på 800 m2. Ved afgørelse af 1. 
november 2006 var udstykningen blevet gennemført, og ejendommen var umiddelbart efter blevet 
fraflyttet af Karen Kold, som siden 1. januar 2006 havde boet alene i villaen. Derefter var villaen 
blevet solgt til en uafhængig køber for kr. 2 mill. kr. kontant. 
 
Spørgsmål 2.1 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke problemer ovennævnte begivenhedsforløb 
aktualiserer for Karen Kold og Mogens Muk. 
 
Ved købsaftale af 1. marts 2007 blev den nyudstykkede, men ubebyggede grund afstået til en 
uafhængig køber for 1 mill. kr. kontant. 
 
Ved ægtefælleskiftet i sommeren 2006 havde Mogens Muk som en del af sin boslod udtaget en post 
aktier i et ikke børsnoteret selskab, som drev cafévirksomhed. Aktieposten havde en nominel værdi 
på kr. 500.000 på skiftetidspunktet og en kursværdi på 3 mill. kr. Aktierne havde tilhørt Karen 
Kolds bodel, idet hun havde erhvervet de udlagte aktier i forbindelse med en aktietegning ved 
selskabets stiftelse i januar 2003. Tegningen var sket til kurs 200, således at Karen Kold havde 
indbetalt 1 mill. kr. ved aktietegningen. 
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Kort tid efter ægtefælleskiftet – nemlig den 1. oktober 2006 – havde Mogens Muk afhændet 
aktieposten til en uafhængig køber. Som afståelsessum havde køberen straks betalt 2,5 mill. kr. 
kontant, og køberen havde herudover påtaget sig at betale et supplerende beløb bestående i en 3-årig 
løbende ydelse, idet aktiekøberen hver den 1. april – første gang den 1. april 2007, næste gang den 
1. april 2008 og sidste gang den 1. april 2009 – skulle betale et beløb svarende til 25 % af 
overskuddet for det forudgående regnskabsår i det selskab, som havde udstedt de solgte aktier. 
Parterne var enige om, at værdien af denne overskudsandel kunne værdiansættes til kr. 600.000. 
 
Da caféselskabet frem til 2008 havde haft en tilfredsstillende drift, havde køberen yderligere betalt 
kr. 200.000 både den 1. april 2007 og den 1. april 2008, i alt kr. 400.000. 
 
Caféselskabet blev imidlertid ramt af finanskrisen i 2008, og selskabet havde derfor måttet 
konstatere et underskud i 2008, hvorfor aktiekøberen ikke havde betalt noget yderligere 
afståelsesbeløb den 1. april 2009. 
 
Spørgsmål 2.2 
Hvilke skatteretlige problemstillinger aktualiserer ovennævnte begivenhedsforløb for Karen 
Kold, Mogens Muk og aktiekøberen? 


