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Opgave 1 
 
I maj måned 2007 blev Anders Anker udlært som tømrersvend hos tømrermester Birger Berg, der 
drev en personlig tømrermestervirksomhed. Birger Berg, som satte stor pris på Anders Anker, 
forærede i den anledning Anders Anker et maleri, som Birger Berg året forinden havde købt på en 
netauktion for kr. 10.000 på baggrund af et tip fra sin gode ven Christen Camper, som var 
kunstkender. Christen Camper havde således forud for købet betroet Birger Berg, at maleriet efter 
hans bedste overbevisning i løbet af ganske kort tid ville kunne videresælges med en ”pæn 
fortjeneste”. Christen Campers næse for gode forretninger slog ikke fejl. Maleriets værdi var 
således i april måned 2007 blevet anslået til kr. 25.000. 
 
Anders Anker blev i juni måned 2007 præmieret for sit afgangsprojekt. Han modtog således ”Den 
gyldne høvl”, som blev tildelt årets bedste svendestykke. Præmien bestod af et 4 dages ophold i 
Paris til en værdi af kr. 12.000. På grund af sygdom i nær familie måtte Anders Anker imidlertid 
rejse hjem fra Paris efter bare to dage, uden at dette dog udløste nogen form for kompensation. 
 
I efteråret 2007 havde Anders Anker deltaget i et kursus vedrørende tagkonstruktioner på ferieøen 
Malta. Kurset, der var af 4 dages varighed, foregik dagligt fra kl. 9 til kl. 16. Alene ankomst- og 
afrejsedagen var til fri disposition. Udgiften til kursusdeltagelse, rejse og ophold androg i alt kr. 
15.000, som blev afholdt af Anders Ankers arbejdsgiver, Birger Berg.  
 
I januar 2008 havde Anders Anker erhvervet en byggegrund i Hornslet lidt uden for Århus for 
kontant kr. 1 mio. med det formål at opføre et parcelhus til brug for sig selv og kæresten Dorte. I 
løbet af 2008 havde Anders Anker udført alt tømrerarbejdet på parcelhuset, og han havde derved 
opnået en skønnet besparelse på kr. 300.000. Anders Anker havde endvidere i forbindelse med sit 
private byggeprojekt haft adgang til billige byggematerialer, idet hans arbejdsgivers faste 
leverandør, Ejnar Eriksen Trælast, havde leveret træ. Det var foregået på den måde, at Birger Berg 
havde købt byggematerialerne af Ejnar Eriksen til indkøbspris, hvorefter træet var videresolgt til 
Anders Anker for selvsamme pris. Derved blev Anders Anker – ifølge Birger Berg – stillet på den 
skattemæssigt mest fordelagtige måde. Ved at kunne erhverve byggematerialer til indkøbspris 
opnåede Anders Anker en besparelse på i alt kr. 60.000.  
 
Spørgsmål 1.1 
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede 
hændelsesforløb for hhv. Anders Anker og Birger Berg. 
 
I juni måned 2008 deltog Anders Anker på vegne af tømrermesterfirmaet i en reception hos en af 
Birger Bergs store kunder. Anders Anker medbragte til receptionen seks flasker rødvin til en værdi 
af i alt kr. 800. Udgiften til vinkøbet havde Birger Berg efterfølgende refunderet ham. Efter 
indtagelse af adskillige glas vin besluttede Anders Anker sig for sidst på aftenen at køre hjem i den 
varebil, som Birger Berg havde stillet til rådighed. Det blev imidlertid en kort køretur, idet Anders 
Anker allerede efter få minutters kørsel kørte frontalt ind i et vejskilt. Varebilen blev 
totalbeskadiget, og med henvisning til Anders Ankers spirituspromille på 2,0 afviste Birger Bergs 
forsikringsselskab at dække tabet, der kunne opgøres til kr. 120.000. Birger Berg rettede på den 
baggrund et erstatningskrav mod Anders Anker, som dog afviste kravet med henvisning til, at han 
alene havde deltaget i receptionen på opfordring fra Birger Berg. Birger Berg så sig på den 
baggrund nødsaget til at udtage en stævning mod Anders Anker. Ved dom afsagt den 5. januar 2009 
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blev Anders Anker som følge af sin voldsomme beruselse dømt til at erstatte Birger Bergs tab på kr. 
120.000. 
 
Det frontale sammenstød med vejskiltet indebar, at Anders Anker fik beskadiget sit ene knæ. I 
begyndelsen af februar måned 2009 vurderedes skaden at være stationær, og Anders Anker modtog 
fra sit forsikringsselskab en udbetaling på kr. 200.000 som følge af en konstateret invaliditetsgrad 
på 10 %. Hertil kunne lægges renter fra skadestidspunktet udgørende i alt kr. 15.000. 
 
Biluheldet i midten af 2008 havde kølnet forholdet mellem Anders Anker og Birger Berg 
betragteligt. Anders Anker gik som følge heraf i overvejelser om at starte egen 
tømrermestervirksomhed med udgangspunkt fra egen adresse. Han var imidlertid i tvivl om, 
hvorvidt efterspørgslen på tømrerydelser kunne bære endnu en virksomhed i lokalområdet, og han 
tog derfor forud for etableringen kontakt til såvel advokat som revisor med henblik på rådgivning 
herom. Konklusionen fra de to rådgivere var entydig: Den tilspidsede økonomiske situation i 
almindelighed var baggrunden for, at en etablering på det kraftigste blev frarådet. Der fandtes 
således ikke i øjeblikket at være et forretningsmæssigt grundlag for at starte en 
tømrermestervirksomhed op. Anders Anker opgav på den baggrund sin plan om at etablere sig som 
selvstændig. Udgiften til advokat og revisor androg i alt kr. 8.000.  
 
Spørgsmål 1.2 
Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige problemer, der aktualiseres som 
følge af det skitserede hændelsesforløb for hhv. Anders Anker og Birger Berg og anvis en 
løsning herpå. 
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Opgave 2 
 
 
Marie Mørk havde i en årrække drevet personligt ejet virksomhed som selvstændig 
ejendomsmægler navnlig med formidling af boligejendomme. Marie Mørks ægtefælle Peter Mørk 
drev også selvstændig erhvervsvirksomhed som virksomhedskonsulent. Herudover havde Peter 
Mørk i 2006 og 2007 hjulpet med i hustruens virksomhed med fremvisning af huse m.v. for 
interesserede købere. Ægtefællerne havde ikke oprindeligt aftalt nogen løn for dette arbejde, og 
Marie Mørk havde herved sparet henholdsvis kr. 150.000 i indkomståret 2006 og kr. 130.000 i 
indkomståret 2007 i lønudgifter til fremmed medhjælp. 
 
Forholdet mellem ægtefællerne havde dog i flere år været dårligt, og i oktober 2007 var Peter Mørk 
fraflyttet den fælles bolig og var flyttet i egen lejlighed. Samtidig hermed ophørte Peter Mørks 
assistance i hustruens virksomhed, og han krævede nu efterfølgende udbetalt kr. 130.000 som 
vederlag for arbejdet udført i 2007. Marie Mørk havde modstræbende indvilliget i denne betaling.   
 
Den 1. juli 2008 var Marie Mørk og Peter Mørk blevet skilt, uden at parterne havde genoptaget 
samlivet. 
 
For indkomståret 2007 havde Marie Mørk realiseret et nettooverskud på kr. 2.000.000, medens 
Peter Mørk måtte konstatere et nettounderskud i sin virksomhed på kr. 250.000. 
 
Da Marie Mørks ejendomsmæglervirksomhed havde opnået gode økonomiske resultater i 2007, 
havde hun den 1. oktober 2007 foræret sin søster Nete Nøn og sin søn Svend Mørk på 14 år hver en 
post obligationer med et pålydende på kr. 200.000 og med en kursværdi pr. 1. oktober 2007 på kr. 
190.000. Den 2. januar 2008 var udbetalt kr. 4.000 i rente fra obligationerne til henholdsvis Nete 
Nøn og Svend Mørk. Denne renteindtægt vedrørte 6 måneders-perioden fra 1. juli 2007 – 31. 
december 2007. 
 
Herudover havde sønnen Svend Mørk i 2007 modtaget kr. 2.000 pr. måned eller i alt kr. 24.000 fra 
sin moder, idet Svend Mørk i weekenderne gjorde rent i ejendomsmæglervirksomheden. 
 
Spørgsmål 2.1 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skattemæssige problemer ovenstående 
begivenhedsforløb aktualiserer for Marie Mørk, Peter Mørk, Svend Mørk og Nete Nøn. 
 
(Der ønskes ingen beregning af personernes skatte- og afgiftstilsvar, men alene en redegørelse 
for, hvorledes personernes indkomstopgørelse skal foretages). 
 
 
Familien Mørk havde siden 2001 haft deres bolig i en villaejendom, som Marie Mørk havde 
erhvervet ved underskrift af købsaftale den 1. december 2000 for en kontant købesum på kr. 
2.000.000. Villaen var beliggende på en grund på 2.000 m2. 
 
I forbindelse med skilsmissen den 1. juli 2008 var familiens hidtidige bolig blevet solgt. Forinden 
var ejendommen den 1. april 2008 blevet udstykket i to selvstændigt matrikulerede faste 
ejendomme på hver 1.000 m2, således at villaen var beliggende på den ene ejendom, medens den 
anden var en ubebygget grund. 
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Den 1. juli 2008 var villaejendommen blevet solgt til tredjemand for kr. 3.000.000 kontant, og 
grundejendommen var blevet solgt for kr. 1.000.000 kontant til en anden udenforstående. 
 
I december 2008 måtte Marie Mørk indskrænke sin ejendomsmæglervirksomhed på grund af det 
faldende hussalg og tab på egne ejendomshandler, hvorfor hun lukkede en af sine 3 afdelinger, som 
var beliggende i lejede lokaler. Denne afdeling var åbnet i 2005, og Marie Mørk havde derfor i 
2005 betalt kr. 140.000 til den tidligere lejer for at indtræde i rettighederne i lejekontrakten. Da 
Marie Mørk i henhold til lejekontrakten havde adgang til at videreoverdrage lejekontrakten til en ny 
lejer, havde hun benyttet sig heraf ved ophøret af lejemålet pr. 30. november 2008. Hun havde dog 
alene kunnet opnå kr. 100.000 kontant i afståelsessum for rettighederne i henhold til lejekontrakten. 
 
Spørgsmål 2.2 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemer ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Marie Mørk.  


