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Opgave 1 
 
 
Birger Bak havde siden 2003 været ansat som advokat i Advokatfirmaet Anton Andersen, der blev 
drevet som en personlig virksomhed af advokat Anton Andersen.  Han beskæftigede sig primært 
med rådgivning i forbindelse overdragelse af fast ejendom. Advokatfirmaet var beliggende i Århus 
C og Birger Bak, som boede 25 km uden for Århus, kørte som regel ind til advokatfirmaet i sin 
egen private bil. I 2008 havde Birger Bak afholdt parkeringsudgifter på i alt kr. 8.000. Udgifterne 
var - til trods for at bilen ikke på nogen måde havde været anvendt erhvervsmæssigt - blevet 
godtgjort af advokatfirmaet.  
 
I november måned 2007 kunne Advokatfirmaet Anton Andersen fejre sit 25 års jubilæum. Jubilæet 
blev markeret med en reception. Receptionen var i første række rettet mod firmaets 
forretningsforbindelser, men også samtlige advokatfirmaets 25 ansatte deltog i receptionen. Der var 
forud for jubilæet fremsendt invitationer til eksisterende forretningsforbindelser, men herudover var 
der tillige indrykket en annonce om jubilæet dels i Morgenavisen Jyllandsposten og dels i en række 
branchetidsskrifter. Begrundelsen herfor var navnlig den, at også advokatbranchen havde måttet 
konstatere en afmatning, og den i anledning af jubilæet forestående reception blev anset som en 
kærkommen mulighed for at gøre lidt reklame for firmaet. Det fremgik derfor af annoncen, at alle – 
såvel aktuelle som potentielle kunder - var velkomne til at deltage. Til receptionen, der var 
arrangeret som en buffet i firmaets lokaler, var der bestilt 100 kuverter á en stykpris på kr. 175. De 
samlede udgifter til mad, drikkevarer m.v. beløb sig til kr. 40.000.  
 
I anledning af jubilæet var det blevet besluttet at tilgodese advokatfirmaets ansatte. Således fik alle 
medarbejdere med en anciennitet på mere end tre år foræret et Omega ur til en værdi af kr. 14.000. 
Birger Bak, der allerede ejede et Rolex ur, havde dog forinden tildelingen lavet den aftale med 
advokatfirmaet, at det Omega ur, som egentlig tilkom ham, i stedet skulle tilfalde Kræftens 
Bekæmpelse, der netop stod for at afholde en velgørenhedsauktion. Hvad uret således indbragte på 
auktionen, ville herefter ubetinget tilfalde Kræftens Bekæmpelse. Uret blev solgt på auktion den 5. 
januar 2008 for kr. 12.000. 
 
I efteråret 2008 pådrog advokatfirmaet sig et erstatningsansvar på kr. 200.000 som følge af Birger 
Baks mangelfulde og ansvarspådragende rådgivning i forbindelse med en ejendomsoverdragelse. 
Advokatfirmaets forsikringsselskab havde afvist at inddække tabet med den begrundelse, at Birger 
Bak havde handlet groft uagtsomt.   
 
Spørgsmål 1 
Redegør for - og anvis en løsning på - de skattemæssige problemer, der aktualiseres som følge 
af det skitserede hændelsesforløb for såvel Birger Bak som for advokatfirmaet. 
 
Birger Bak havde i forbindelse med sit arbejde i advokatfirmaet fået en betydelig indsigt i 
ejendomsmarkedet, men havde ikke desto mindre afstået fra at købe ejendomme privat. I 2005 blev 
han imidlertid fristet af muligheden for at gøre en rigtig god forretning. Han købte således i foråret 
2005 en ubebygget grund på 1.600 m2 for kontant kr. 2.6 mio. Umiddelbart efter erhvervelsen blev 
grunden udstykket i to selvstændige parceller, som var lige store og fuldstændigt ens. Planen var at 
opføre et parcelhus på hver grund og herefter sælge parcellerne. I 2007 fik Birger Baks gode ven 
Dennis Denker dog Birger Bak overtalt til at sælge ham den ene – endnu ubebyggede - grund for 
kontant kr. 1.6 mio. svarende til markedsprisen. I begyndelsen af 2008 gik ejendomsmarkedet 
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fuldstændig i stå, og med henblik på at minimere sit tab, afhændede Birger Bak den 1. september 
2008 den anden – ligeledes ubebyggede - grund til en uafhængig køber for kontant kr. 1 mio. 
 
Birger Bak havde gennem fem år være kæreste med Emma Emdrup, der var ansat som 
folkeskolelærer. Parret levede sammen og bidrog hver især til husholdningen. Umiddelbart efter en 
firmajulefrokost i slutningen af november måned 2008 meddelte Emma Emdrup imidlertid Birger 
Bak, at hun med øjeblikkelig virkning ønskede at ophæve samlivet. Eftersom parret ikke var gift, 
udtog hver part sit, hvilket gav anledning til en betydelig skævdeling. Birger Bak, som endnu havde 
varme følelser for Emma, besluttede sig derfor til at yde hende en økonomisk kompensation på 
kontant kr. 100.000.                         
 
Spørgsmål 2 
Giv en begrundet redegørelse for hvilke skattemæssige problemer det beskrevne 
hændelsesforløb giver anledning til for hhv. Birger Bak og Emma Emdrup. 
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Opgave 2 
 
Anny Ars havde i 2006 påbegyndt personlig virksomhed med import af italiensk keramik og 
stentøj. Forud herfor havde hun være ansat som gymnasielærer og havde ingen særlig uddannelse i 
eller erfaring med forretningsvirksomhed. Hun havde derfor hverken udarbejdet budgetter eller 
foretaget undersøgelser over, om den påbegyndte importvirksomhed kunne drives med et fornuftigt 
overskud. Anny Ars var dog vidende om, at en tilsvarende forretning havde eksisteret i flere år i 
Gentofte tilsyneladende med et udmærket økonomisk resultat.  
 
Det importerede keramik og stentøj blev solgt fra en butik på Nordre Strandvej i Risskov, som 
havde åbent i almindelig butikstid. Butikslokalerne med tilhørende lager havde Anny Ars lejet fra 1. 
juli 2006 for en årlig leje på kr. 120.000, der betaltes for 1 år ad gangen – første gang ved 
indflytningen den 1. juli 2006 for perioden 1. juli 2006-30. juni 2007. For at kunne indtræde i 
lejemålet måtte Anny Ars betale den hidtidige lejer et samlet beløb på kr. 70.000, idet denne havde 
afståelsesret til lejemålet. 
 
I forbindelse med henholdsvis etableringen af lejemålet og påbegyndelsen af virksomheden havde 
Anny Ars fået advokatbistand. Advokaten havde modtaget et honorar på kr. 12.000.  
 
Herudover havde Anny Ars afholdt en udgift på kr. 25.000 til indkøb af reoler og belysning m.v. til 
butikslokalet. 
 
Forud for etableringen af forretningen pr. 1. juli 2006 havde Anny Ars foretaget en rejse til Italien 
for at indkøbe varer. Efter 1 uges forløb var hendes mand rejst til Italien således, at ægtefællerne 
kunne afholde 1 uges ferie på øen Elba. De samlede udgifter for opholdet i Italien udgjorde kr. 
25.000, hvoraf kr. 10.000 kunne henføres til indkøbsrejsen.  
 
Anny Ars’ keramik og stentøjsforretning var ingen økonomisk succes. Forretningen havde således 
udvist et underskud på kr. 75.000 for hvert af årene 2006, 2007 og 2008, hvorfor forretningen blev 
lukket pr. 1. juli 2008. Det lykkedes dog Anny Ars i 2008 at afstå rettighederne ifølge 
lejekontrakten til butikslokalerne, hvilket indbragte hende et beløb på kr. 100.000. Herudover havde 
Anny Ars i hvert af årene 2006, 2007 og 2008 haft en indtægt på kr. 10.000 ved undervisning på 
aftenskole. 
 
Spørgsmål 1 
Hvilke skatteretlige problemstillinger aktualiserer det beskrevne begivenhedsforløb for Anny 
Ars i indkomstårene 2006, 2007 og 2008? 
 
Anny Ars havde den 1. november 2004 indgået en skriftlig aftale om køb af en ejerlejlighed for kr. 
1 mio. kontant til overtagelse den 2. januar 2005. 
 
Det var meningen, at lejligheden skulle tjene som bolig for Anny Ars’ søn Christian, der studerede 
jura på Aarhus Universitet. Der blev derfor etableret en sædvanlig lejekontrakt således, at Christian 
fra den 2. januar 2005 lejede lejligheden for i alt kr. 2.000 om måneden svarende til en årlig husleje 
på kr. 24.000. Markedslejen for en tilsvarende lejlighed var kr. 5.000 om måneden svarende til en 
årlig husleje på kr. 60.000.  
 
I april 2005 bekostede Anny Ars et nyt badeværelse i lejligheden for en samlet udgift på kr. 50.000. 
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I 2006 afsluttede Christian sin jurauddannelse og fik straks – et velbetalt – job som skatterådgiver i 
København, hvorfor han fraflyttede ejerlejligheden pr. 1. juli 2006. Da lejligheden var steget 
kraftigt i værdi, og da Christian forklarede, at boligejendomme kunne afhændes skattefrit, 
besluttede Anny Ars sig for selv at flytte ind i lejligheden pr. 1. september 2006. Hun anmeldte 
samtidig flytning til Folkeregistret pr. samme dato fra sin hidtidige folkeregisteradresse i 
familiehjemmet i Risskov, som hendes mand fortsat beboede. Hun forklarede senere, at flytningen 
navnlig skyldtes ægteskabelige problemer, som dog var blevet løst i løbet af oktober 2006. Den 1. 
november 2006 – efter halvanden måneds ophold i ejerlejligheden – flyttede Anny Ars tilbage til 
ægtefællen i den hidtidige familiebolig, og ejerlejligheden blev sat til salg. 
 
Det lykkedes at sælge ejerlejligheden ved salgsaftale af 15. december 2006 og med købers 
overtagelse af lejligheden den 1. februar 2007. Salgsaftalen var betinget af, at købers advokat og 
pengeinstitut skulle godkende overdragelsen, hvilket skete den 5. januar 2007. 
 
Ejerlejligheden blev solgt for en overdragelsessum på kr. 1,7 mio. Køberen berigtigede 
overdragelsessummen ved en kontant betaling på kr. 1,5 mio. og ved udstedelse af et pantebrev med 
en pålydende værdi på kr. 200.000. Pantebrevet var rentefrit og skulle afdrages over to afdrag på 
hver kr. 100.000 henholdsvis den 1. juli 2007 og den 1. juli 2008. På udstedelsestidspunktet havde 
pantebrevet en kursværdi på kr. 100.000 svarende til kurs 50. 
 
Handelsomkostningerne ved salget udgjorde kr. 35.000. 
 
Den 1. juli 2007 modtog Anny Ars det første afdrag på kr. 100.000. Andet afdrag på kr. 100.000 
blev ikke betalt på forfaldsdatoen den 1. juli 2008, hvorfor Anny Ars efter flere rykkere indledte 
retsforfølgning. Denne retsforfølgning blev afsluttet ved en tvangsauktion over ejerlejligheden den 
14. januar 2009. Ved tvangsauktionen blev ejerlejligheden solgt til tredjemand uden dækning til 
Anny Ars’ pantebrev, og det blev samtidig konstateret, at debitor var insolvent. 
 
Spørgsmål 2 
Hvilke skatteretlige problemstillinger aktualiseres for Anny Ars og Christian for 
indkomstårene 2005-2009? 
 
 
 
 
 


