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Opgave 1 
 
 
Anja Appel havde siden 2006 været ansat som gymnasielærer i samfundsfag og billedkunst på 
Risskov Amtsgymnasium. Hun havde i 2008 afholdt udgifter til to avisabonnementer på hhv. Århus 
Stiftstidende og Politiken. Mens abonnementet på Århus Stiftstidende var ment at skulle tjene et 
privat formål, var abonnementet på Politiken navnlig begrundet i et arbejdsmæssigt formål: At 
kunne varetage undervisningen i samfundsfag bedst muligt, ligesom Anja Appel var ansvarlig for 
udarbejdelse af samfundsaktuelle eksamensopgaver. Anja Appel havde derfor i 2008 fratrukket 
udgiften til årsabonnementet på Politiken udgørende kr. 4.000. 
 
På en studierejse med sin klasse i begyndelsen af 2008 havde Anja Appel forelsket sig i italieneren 
Alberto Brunello, som var ansat ved universitetet i Pisa som forsker i international politik. Alberto 
Brunello, der aldrig tidligere havde været i Danmark, flyttede den 1. august 2008 ind i Anja Appels 
ejerlejlighed i Århus. Han tiltrådte pr. samme dato en stilling som lektor på Institut for 
Statskundskab på Aarhus Universitet.  I november måned 2008 havde Alberto Brunello deltaget i en 
videnskabelig konference i England. Emnet for konferencen udgjorde netop kerneområdet i Alberto 
Brunellos forskningsfelt. Udgiften til konferencedeltagelsen, som udgjorde i alt kr. 8.000, havde 
Alberto Brunello imidlertid afholdt selv. Alle medarbejdere på Institut for Statskundskab havde 
således i oktober måned fået besked på, at der ikke var flere midler på instituttets rejsekonto, 
hvorfor udgiftsdækning på den baggrund ikke kunne opnås for den resterende del af 2008. 
 
Spørgsmål 1.1: Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige problemer, som 
aktualiseres som følge af det skitserede hændelsesforløb for hhv. Anja Appel og Alberto 
Brunello.   
 
Alberto Brunellos indflytning gav Anja Appel et større økonomisk råderum, og hun besluttede sig 
for at realisere en flere år gammel drøm om at etablere et galleri. Idéen om eget galleri var navnlig 
tiltaget, efter at hun i 2007 var blevet ansvarlig for gymnasiets kunstindkøb. Hun havde i den 
sammenhæng haft kontakt med flere lokale udøvende kunstnere. Efter at have drøftet mulighederne 
for etablering med en branchefagkyndig - i hvilken forbindelse der blev udarbejdet et 
overskudsgivende budget - tog Anja Appel orlov fra sin stilling som gymnasielærer pr. 31. 
december 2008 og lejede sig pr. 1. januar 2009 ind i et forretningslokale i Århus midtby. 
Lejekontrakten for lokalet var toårig, og lejen for den samlede lejeperiode blev fastsat til kr. 72.000 
– svarende til kr. 36.000 om året. Det blev mellem Anja Appel og udlejer aftalt, at den samlede 
toårige lejebetaling forfaldt til betaling ved lejeforholdets påbegyndelse. Anja Appel betalte herefter 
den samlede lejeudgift udgørende kr. 72.000 den 30. december 2008. 
 
I den sidste uge af december måned 2008 indrykkede Anja Appel en annonce i Morgenavisen 
Jyllandspostens Århus-sektion, hvori hun inviterede til åbningsreception den 10. januar 2009. 
Formålet hermed var navnlig at gøre potentielle kunder opmærksomme på det nye galleri, hvilket 
angiveligt lykkedes. Anja Appel skønnede således, at mindst 100 personer havde lagt deres vej forbi 
galleriet den 10. januar 2009. Udgifterne til receptionen udgjorde i alt kr. 10.000, der dækkede 
udgifter til pindemadder, sodavand, øl og vin. Udgifterne til annoncering – som var blevet betalt 
ved annoncetegningen i december 2008 – beløb sig til kr. 2.000.    
 
Anja Appel var godt tilfreds med sin nye tilværelse som galleriejer. Hun arbejdede mindst 35 timer 
om ugen i galleriet og fik hurtigt skabt sig et fagligt netværk. I marts og april måned 2009 havde 
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hun deltaget i et intensivt kursus i bogføring og regnskab for at være i stand til at varetage denne del 
af forretningen. Udgiften til kurset havde andraget kr. 7.000.  
 
Anja Appels galleri hørte til i den eksklusive ende, og for at cementere denne status gjorde hun i 
galleriets første leveår forskellige tiltag. I maj måned 2009 havde hun således købt et meget dyrt 
ægte tæppe til kr. 70.000, som skulle ligge i galleriets forretningslokale. Foruden det primære 
formål – at fremhæve galleriets eksklusive karakter – havde Anja Appel fået fortalt, at meget dyre 
ægte tæpper i højere grad kunne fastholde værdien end billige ægte tæpper. Anja Appel havde 
desuden købt to sæt Armani designertøj for i alt kr. 8.000, ligesom hun havde købt et par 
moderigtige Marc Jacobs briller til kr. 5.000. Tøjet havde hun udelukkende anvendt i forbindelse 
med arbejdet i galleriet, mens brillerne også blev benyttet privat.  
 
Medio juni måned 2009 havde Anja Appel solgt et maleri til sin tidligere kollega Frans Frederiksen, 
der var meget kunstinteresseret. Købesummen var blevet berigtiget derved, at Frans Frederiksen 
havde betalt Anja Appel kr. 20.000 kontant, ligesom han havde udstedt et gældsbrev til hende med 
en pålydende værdi på kr. 20.000. Det fremgik af gældsbrevets betingelser, at lånet var rentefrit og 
skulle indfries til kurs 120 svarende til en indfrielsessum på kr. 24.000. Det fremgik videre, at Frans 
Frederiksen skulle afdrage lånet med kr. 4.000 om måneden – første gang den 1. august 2009. Anja 
Appel kontaktede umiddelbart efter handlen med Frans Frederiksen sin bank med henblik på dennes 
overtagelse af gældsbrevet, men da hendes bankrådgiver fastsatte kursen på gældsbrevet til 70 
svarende til en kursværdi på 14.000, besluttede hun sig for at selv at beholde gældsbrevet. Den 1. 
januar 2010 modtog Anja Appel sidste afdrag fra Frans Frederiksen, og lånet var dermed indfriet.        
 
Spørgsmål 1.2: Der ønskes en begrundet redegørelse for de skattemæssige problemstillinger 
som aktualiseres for hhv. Anja Appel og Frans Frederiksen som følge af det skitserede 
hændelsesforløb.   
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Opgave 2 
 
 
Knud Knorr var pr. 1. juli 2008 blevet ansat som manager i virksomhedskonsulentfirmaet Business 
Consult A/S i København. 
 
Ifølge ansættelseskontrakten skulle Knud Knorr oppebære en månedlig løn på 75.000 kr. Endvidere 
var Knud Knorr omfattet af virksomhedens medarbejderaktieordning, som efter nærmere angivne 
retningslinjer indebar, at alle medarbejdere, som var fastansatte og ansat med en arbejdstid på mere 
end 15 timer pr. uge, hvert år i december vederlagsfrit fik tildelt en post aktier i Business Consult 
A/S. 
 
Det var yderligere aftalt i ansættelseskontrakten, at Knud Knorrs ansættelse skete med en prøvetid 
på 15 uger, således at der ved prøvetidens udløb skulle tages stilling til, om ansættelsen skulle være 
permanent. Da Knud Knorr hidtil havde boet i Århus med sin kone og mindreårige børn og ikke 
ønskede straks at flytte til København, lejede han en møbleret 2-værelses lejlighed i København for 
en leje på 1.500 kr. pr. uge. Knud Knorr opholdt sig i denne lejlighed i København i ugens løb, men 
rejste til Århus i weekenderne. 
 
Ved prøvetidens udløb i begyndelsen af oktober 2008, overgik Knud Knorrs ansættelse til en 
permanent ansættelse, og hele familien flyttede pr. 1. januar 2009 til København i en nyerhvervet 
villa. 
 
I december 2008 modtog Knud Knorr som led i medarbejderaktieordningen vederlagsfrit en post 
aktier i Business Consult A/S med en pålydende værdi på 6.000 kr. og en kursværdi på 12.000 kr. 
Som led i medarbejderaktieordningen var det bl.a. et vilkår, at de modtagne aktier ikke kunne 
videreoverdrages før 1. januar 2015, medmindre Knud Knorr forinden var afgået ved døden eller 
var blevet førtidspensioneret. 
 
Knud Knorrs kompetencer inden for økonomi og ledelse var noget mangelfulde, hvorfor han aftalte 
med Business Consult A/S, at han – sideløbende med sin ansættelse – i januar 2009 skulle 
påbegynde en masteruddannelse i Business Administration på Handelshøjskolen i København. 
Uddannelsesgebyret var på 125.000 kr., som Business Consult A/S indvilligede i at betale. Til 
gengæld blev det aftalt, at Knud Knorrs månedsløn i 2009 skulle reduceres med 5.000 kr. om 
måneden fra 75.000 kr. til 70.000 kr.  Årslønnen ville således i 2009 blive reduceret fra 900.000 kr. 
til 840.000 kr. Det aftaltes samtidig, at Knud Knorrs månedsløn fra 1. januar 2010 på ny skulle være 
75.000 kr. 
 
Spørgsmål 2.1: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemer ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer. 
 
Knud Knorr havde i 2003 vundet en gevinst svarende til 2 millioner danske kr. på et kasino i Las 
Vegas, USA. Hele gevinsten blev i december 2003 brugt til at købe en ejerlejlighed i Roskilde, som 
Knud Knorrs moder, Grethe Knorr, pr. 1. januar 2004 var flyttet ind i. I forbindelse med 
indflytningen havde Knud Knorr ved en skriftlig erklæring forpligtet sig til at stille lejligheden – 
vederlagsfrit – til rådighed for moderen, så længe hun levede. Markedslejen for denne lejlighed 
kunne sættes til 50.000 kr. årligt. 
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I 2005 var der sprunget et vandrør i ejendommen i Roskilde, og som følge heraf var der sket en 
større vandskade i ejerlejligheden. Knud Knorr havde derfor modtaget en forsikringssum på 50.000 
kr. til udbedring af skaden, men da Knud Knorr havde benyttet anledningen til at udskifte 
lejlighedens linoleumsgulv med egeparketgulv, havde den samlede istandsættelsesudgift andraget 
100.000 kr. Udbedringen blev afsluttet og betalt i oktober 2005. 
 
Den 1. juli 2009 var moderen afgået ved døden, og Knud Knorr flyttede den 1. oktober 2009 ind i 
den lejlighed, som han hidtil havde stillet til rådighed for moderen. Han anmeldte adresseændring i 
overensstemmelse hermed til Folkeregisteret og oplyste senere, at flytningen skyldtes, at han havde 
ægteskabelige problemer, hvorfor han i oktober måned havde besluttet sig for at søge skilsmisse. 
Ejerlejligheden var dog sat til salg, og ved en salgsaftale af 15. december 2009 blev ejerlejligheden 
solgt til tredjemand for 3 millioner kr. kontant og med køberens overtagelse af lejligheden pr. 11. 
januar 2010. Køberen havde udtrykkeligt betinget sin accept af, at Knud Knorr foretog diverse 
reparationer i lejligheden. Udgifterne hertil androg 5.000 kr. Den 11. januar 2010 godkendte 
køberen udbedringerne og gav sin advokat besked om at udfærdige endeligt skøde. Forinden var 
Knud Knorr flyttet tilbage i familiens bolig sammen med hustruen. Han oplyste senere, at han 
havde ombestemt sig og ikke længere ønskede skilsmisse, idet forholdet mellem ægtefællerne var 
genoprettet. 
 
Spørgsmål 2.2: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skattemæssige konsekvenser ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for henholdsvis Knud og Grethe Knorr.   


