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Opgave 1 

Alberte Arve havde gennem en årrække i selskabsform drevet virksomheden ”EcoKidsFashion 
A/S”, som producerede og solgte økologisk børnetøj. Alberte Arve ejede 75 % af aktiekapitalen i 
selskabet og var dermed hovedaktionær.    

Efter flere langtidssygemeldinger blandt medarbejderne p.g.a. stress havde ”EcoKidsFashion A/S” i 
2010 tilbudt et sundhedstjek til samtlige 20 medarbejdere omfattende måling af kondital, 
kolesteroltal samt blodtryk. Formålet hermed var at nedbringe sygefraværet blandt de ansatte. Hvis 
der i forbindelse med sundhedstjekket viste sig at være behov for yderligere undersøgelse eller 
behandling, blev den enkelte medarbejder henvist til egen læge. Udgiften til sundhedstjekket androg 
kr. 500 pr. medarbejder. Dorte Drejer, der var ansat som produktchef i ”EcoKidsFashion A/S”, 
valgte at tage imod tilbuddet om et sundhedstjek.  
 
Den 14. maj 2010 havde en privat ven af Alberte Arve, den anerkendte stressforsker Bastian Barker, 
afholdt et to timer langt foredrag i ”EcoKidsFashion A/S” for medarbejdere og ledelse med titlen 
”Fra stress til trivsel”. Det var mellem Bastian Barker og ”EcoKidsFashion A/S” aftalt, at 
”EcoKidsFashion A/S” alene skulle betale et beskedent honorar på kr. 2.000 til Bastian Barker for 
dennes optræden. Baggrunden herfor var den nære relation mellem Alberte Arve og Bastian Barker. 
Bastian Barker havde således modtaget kr. 10.000 for et tilsvarende foredrag få dage forinden.  
 
Markedet for salg af børnetøj havde siden finanskrisen været hårdt presset, og ledelsen i 
”EcoKidsFashion A/S” besluttede på den baggrund hen over sommeren 2010 at udvide selskabets 
virksomhed til tillige at omfatte salg af økologiske hudplejeserier. Alberte Arve havde således 
allerede i foråret 2010 taget kontakt til et italiensk hudplejefirma, og i september måned 2010 tog 
hun til Firenze med det formål at erhverve agenturet på det italienske firmas økologiske 
hudplejeserie. Turen strakte sig over 3 dage med møder fra tidlig morgen til sen aften. Udgifterne til 
rejse, ophold og fortæring, som samlet androg kr. 14.000, blev afholdt af ”EcoKidsFashion A/S”.   

I august måned 2010 donerede ”EcoKidsFashion A/S” kr. 25.000 til nødhjælpsorganisationen ”Red 
Barnet”. Formålet med donationen var i første række at give ”EcoKidsFashion A/S” en mere social 
profil i forhold til omverden. Donationen fra ”EcoKidsFashion A/S” fremgik således efterfølgende 
af ”Red Barnet”’s hjemmeside, ligesom ”EcoKidsFashion A/S” på egen hjemmeside havde tilføjet 
oplysninger om, at firmaet støttede Red Barnet. 

Spørgsmål 1.1: Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det 
skitserede hændelsesforløb for hhv. ”EcoKidsFashion A/S”, Dorte Drejer samt Bastian 
Barker. 

Alberte Arve, som havde været fraskilt i mange år, havde to døtre. Den yngste af dem – den 14-
årige Camille Arve – var ansat som piccoline i ”EcoKidsFashion A/S” med en ugentlig arbejdstid 
på ca. 10 timer og med en aftalt timeløn på kr. 50. Camille Arve havde for udførelsen af sit arbejde i 
2010 modtaget i alt kr. 25.000 fra ”EcoKidsFashion A/S”.    
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Alberte Arves anden datter – den 23-årige Ditte Arve – havde siden august måned 2007 været 
sygeplejestuderende i København. Under sine studier havde hun boet i en 2-værelses lejlighed i det 
indre København, som var erhvervet af Alberte Arve den 1. august 2007 for kontant kr. 1.400.000. 
Umiddelbart efter erhvervelsen havde Alberte Arve afholdt udgifter på i alt kr. 20.000 til 
udskiftning af samtlige vinduer i ejerlejligheden. Lejligheden havde Alberte Arve siden 
erhvervelsen i 2007 udlejet til Ditte Arve for kr. 2.500 om måneden. Dette til trods for at den 
månedlige markedsleje for tilsvarende lejligheder i København kunne fastsættes til kr. 3.500.  

Ditte Arve færdiggjorde sit sygeplejestudium den 10. januar 2010. Ved aftale indgået den 15. 
december 2009 og med overtagelsesdag den 1. januar 2010 købte Ditte Arve lejligheden af sin mor 
for kontant kr. 1.500.000. Den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering for ejerlejligheden 
udgjorde kr. 1.800.000.  

Spørgsmål 1.2: Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det 
skitserede hændelsesforløb for hhv. ”EcoKidsFashion A/S”, Camille Arve, Alberte Arve og 
Ditte Arve. 
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Opgave 2 

Asger Agerholm, der var uddannet tømrer, og som gennem en årrække havde drevet egen 
tømrermestervirksomhed, kom i februar måned 2008 ud for en alvorlig arbejdsulykke. I forbindelse 
med udførelsen af en byggeentreprise var han styrtet ned fra et 8 meter højt stillads og havde 
pådraget sig et alvorligt brud på rygsøjlen. Ulykken betød, at Asger Agerholm i en længere periode 
var ude af stand til at varetage sit arbejde. I januar måned 2009 modtog Asger Agerholm fra sit 
forsikringsselskab kr. 350.000 i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste vedrørende 2008 samt en 
erstatning for varigt mén samt svie og smerte på i alt kr. 300.000. 

Asger Agerholms kone - Britta Agerholm - som gennem en årrække havde været ansat i 
vekselererfirmaet ”Guldfinans A/S” med det overordnede ansvar for aktieafdelingen, rådede Asger 
Agerholm til at anbringe erstatningsudbetalingen i aktier. Britta Agerholm havde således personligt 
gennem mere end ti år med stor succes foretaget utallige aktiehandler for egne midler.  

Asger Agerholm købte herefter i februar måned 2009 nominelt kr. 100.000 aktier i det børsnoterede 
selskab ”Vindenergi A/S” til kurs 125 svarende til en anskaffelsessum på i alt kr. 125.000. Asger 
Agerholm fulgte med stor tilfredshed den efterfølgende kursudvikling på aktierne i ”Vindenergi 
A/S” og han besluttede sig for at investere yderligere i selskabet. Den 12. november 2009 
erhvervede han derfor yderligere nominelt kr. 150.000 aktier i ”Vindenergi A/S” til kurs 150 
svarende til en anskaffelsessum på i alt kr. 225.000.   

Asger Agerholm modtog den 10. januar 2010 kr. 6.000 i udbytte af sine aktier i ”Vindenergi A/S”. 
Beslutningen om udbytteudlodning blev truffet på en generalforsamling, der fandt sted den 2. 
december 2009. 

Asger Agerholms svigerfar var eneaktionær i det ikke-børsnoterede ejendomsselskab ”Real Estate 
A/S”. I modsætning til de fleste andre ejendomsselskaber var ”Real Estate A/S” kommet igennem 
finanskrisen stort set uden problemer. Asger Agerholm besluttede sig for at investere kr. 100.000 i 
svigerfaderens selskab. Han købte herefter den 1. marts 2010 nominelt kr. 80.000 aktier til kurs 125 
svarende til en anskaffelsessum på i alt kr. 100.000. 

Likviditetsproblemer tvang i juli måned 2010 Asger Agerholm til at sælge nominelt kr. 100.000 af 
sin aktiepost i ”Vindenergi A/S”. Kursen på aktierne kunne på afståelsestidspunktet fastsættes til 
150, hvorfor han ved salget oppebar en afståelsessum på i alt kr. 150.000. 

En fejlslagen investering på det tyske marked havde forårsaget store økonomiske tab hos 
”Vindenergi A/S”, og den 5. september 2010 blev der indgivet konkursbegæring mod selskabet.  
Konkursbehandlingen blev afsluttet den 10. januar 2011 og først på dette tidspunkt stod det klart, at 
selskabets aktionærer – herunder Asger Agerholm – ikke ville modtage nogen form for udlodning. 

Spørgsmål 2.1: Der ønskes en begrundet redegørelse og stillingtagen til de 
beskatningsmæssige konsekvenser af det beskrevne hændelsesforløb for Asger Agerholm. 
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I slutningen af august måned 2010 meddelte Britta Agerholm sin mand at hun ville skilles, idet hun 
havde forelsket sig i en kollega. Asger og Britta Agerholm blev separeret den 2. oktober 2010. I 
forbindelse med det efterfølgende skifte fik Britta Agerholm bl.a. udlagt aktieposten udgørende 
nominelt kr. 80.000 i ”Real Estate A/S”. Kursen på aktierne i ”Real Estate A/S” kunne på 
udlægstidspunktet den 15. oktober 2010 fastsættes til 150 svarende til en kursværdi på kr. 120.000. 
Britta Agerholm videresolgte aktieposten på nominelt kr. 80.000 i Real Estate A/S den 5. januar 
2011. På dette tidspunkt kunne kursen på aktierne fastsættes til 200 svarende til en afståelsessum på 
160.000. 

Spørgsmål 2.2: Giv en begrundet redegørelse for, hvilke beskatningsmæssige konsekvenser 
der udløses hos henholdsvis Asger Agerholm og Britta Agerholm som følge af det beskrevne 
hændelsesforløb.    

    

 

 

 

 

 

 


