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Rettevejledning omprøve E 2008 
 
 
Opgave 1 
 
Maleriet: 
 
Det bør diskuteres, om maleriet kan anses for en skattefri lejlighedsgave for Anders Anker, eller om 
der i stedet er tale om en skattepligtig gave omfattet af SL § 4, litra c. Gavens størrelse, anledningen 
samt relationen mellem Anders Anker og Birger Berg er i den forbindelse af betydning for 
bedømmelsen. 
 
Det bør – navnlig med henvisning til gavens værdi – afvises at anse gaven for en lejlighedsgave, 
hvorfor Anders Anker skal beskattes af gaven, jf. SL § 4 c. Beskatningsgrundlaget må som 
udgangspunkt fastsættes til gavens objektive værdi, hvilket vil sige kr. 25.000. Der kan dog 
argumenteres for, at værdien af gaven i stedet fastsættes med udgangspunkt i en subjektiv 
vurdering. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. PSL § 3. 
 
Besvarelsen bør ligeledes indeholde en stillingtagen til, hvorvidt der udløses en beskatning hos 
Birger Berg i forbindelse med gaveoverdragelsen. Argumentet for en beskatning skulle i givet fald 
være, at maleriet er erhvervet af Birger Berg i spekulationsøjemed, og at en sådan 
spekulationshensigt ikke efterfølgende kan opgives ved en bortgivelse af spekulationsaktivet. 
Spørgsmålet om, hvorvidt en spekulant efterfølgende kan opgive sin spekulationsstatus ved at 
forære spekulationsaktivet væk ved gave, er uafklaret i praksis, hvorfor det afgørende for 
besvarelsens kvalitet er, at den studerende identificerer – og forholder sig til – problemstillingen. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 403ff samt p. 421ff. 
 
”Den gyldne høvl” 
 
Det bør fastslås, at Anders Anker skal beskattes af værdien af rejsen. Skattefrihed kan således ikke 
hjemles i medfør af de særlige skattefritagelsesbestemmelser i LL § 7, som navnlig aktualiseres, når 
prisen kan anses som udtryk for en anerkendelse af modtagerens fortjenester i almindelighed. 
Beskatningsgrundlaget må som udgangspunkt fastsættes til kr. 15.000. Det synes også i denne 
forbindelse berettiget at diskutere, om værdien af rejsen kan fastsættes subjektivt. Uanset hvilken 
konklusion den studerende når frem til, bør det dog endvidere fastslås, at det er uden betydning for 
beskatningen, at Anders Anker er nødsaget til at afbryde opholdet i Paris. Beløbet beskattes som 
personlig indkomst, jf. PSL § 3. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 401ff.       
 
Kursus på Malta: 
 
Denne del af opgaven lægger op til en diskussion af, hvorvidt Anders Anker skal beskattes af de kr. 
15.000. Afgørende herfor vil være, om forholdet ud fra en realitetsbedømmelse er det, at Birger 
Berg har afholdt udgifterne til Anders Ankers private ferierejse. Det er der imidlertid intet i 
opgaven, der tyder på. Således afvikles kurset dagligt mellem kl. 9 og 16, ligesom alene ankomst- 
og afrejsedagen er til fri disposition. Det bør navnlig anføres, at det er uden betydning for 
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bedømmelsen, at kurset er afviklet på et almindeligt turiststed i udlandet, jf. hertil TfS 1995.363 Ø 
og TfS 1999.950. 
 
Birger Berg kan på den anden side fratrække kursusudgiften som en driftsomkostning. Fradraget 
sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 231f. 
 
Opførelse af privat parcelhus: 
 
Det bør indledningsvis konstateres, at der ikke udløses en beskatning af den besparelse, som Anders 
Anker opnår ved selv at kunne udføre tømrerarbejdet på sit private parcelhus, jf. LL § 7, stk. 1, nr. 
26. 
 
Den besparelse, som Anders Anker opnår ved at erhverve træet til indkøbspris, skal derimod 
beskattes. Således er forholdet ikke omfattet af LL § 16, stk. 3, 2. pkt., da der ikke er tale om, at 
Anders Anker har opnået rabat ved indkøb af varer, som hans arbejdsgiver udbyder til salg i sin 
virksomhed. Beskatningsgrundlaget udgør kr. 60.000, og beskattes som personlig indkomst, jf. PSL 
§ 3. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 170.  
   
Receptionen: 
 
Vinindkøb: 
Anders Anker får ifølge opgavens oplysninger refunderet de afholdte udgifter til indkøb af vin 
udgørende kr. 800. Der er tale om udlæg efter regning, hvorfor indkøbet ikke influerer på Anders 
Ankers indkomstopgørelse. 
 
Udgiften kan af Birger Berg fratrækkes som en repræsentationsudgift, hvilket indebærer, at der 
alene er fradrag for 25 % af den afholdte udgift. Udgiften fratrækkes i den personlige indkomst, jf. 
PSL § 3. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 221 ff.  
 
Anders Ankers erstatningsansvar som følge af skaden på bilen: 
Udgiften på kr. 120.000, som Anders Anker konstaterer i januar måned 2009, er en formueudgift, 
som er indkomstopgørelsen uvedkommende, jf. SL § 5, litra a. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 174ff.   
 
Erstatningsudbetalingen: 
Erstatningen, som Anders Anker får udbetalt i februar måned 2009, er skattefri, idet udbetalingen 
har forbindelse til selve indkomstgrundlaget, jf. SL § 5 a. 
 
Derimod skal Anders Anker beskattes af renteindtægten på kr. 15.000, jf. SL § 4, litra e. Det bør i 
besvarelsen nævnes, at Anders Anker som følge af bestemmelsen i LL § 5, stk. 6 har mulighed for 
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senest i forbindelse med indleveringen af selvangivelsen for 2009 at vælge at få renteindtægten 
fordelt over den periode, som den vedrører.      
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 165ff. 
 
Markedsundersøgelse: 
 
Denne del af opgaven lægger op til en redegørelse for den særlige fradragsbestemmelse i LL § 8 I, 
der hjemler fradragsret for en skatteyders udgifter til markedsundersøgelser, som afholdes med 
henblik på etablering af en erhvervsmæssig virksomhed. Det fremgår imidlertid af bestemmelsens 
stk. 3, at en sådan udgift alene kan fratrækkes i det omfang, virksomheden rent faktisk etableres. 
Eftersom dette ikke er tilfældet i opgaven, vil udgiften herefter ikke være fradragsberettiget. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 218ff.    
 
 
 

Februar 2009 
Malene Kerzel 
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Opgave 2 
 
Spørgsmål 2.1 
 
Ægtefællernes indkomstopgørelse 

a) Samlevende ægtefæller, KSL § 4, stk. 4 
Besvarelsen bør indledningsvist drøfte, om ægtefællerne i skattemæssig henseende er 
samlevende. Det bør herunder angives, at samlivet ophører med udgangen af 2007 på grund 
af den varige samlivsophævelse, jf. KSL § 4, stk. 4 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 739. 
 

b) Peter Mørks medhjælp i hustruens virksomhed 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af de skattemæssige aspekter af Peter Mørks 
medhjælp i hustruens virksomhed. 
For indkomståret 2006 kan foretages overførsel efter KSL § 25 A, stk. 3 til medhjælpende 
ægtefælle til beskatning hos Peter Mørk og til fradrag hos Marie Mørk, idet Peter Mørks 
medhjælp er væsentlig. Det bør tillige anføres, at der kan overføres et beløb svarende til 
værdien af Peter Mørks medhjælp kr. 150.000, der ikke overstiger maksimum på kr. 
117.300 (2006: kr. 196.800). 
Besvarelsen bør angive, at der ikke er mulighed for overførsel til medhjælpende ægtefælle 
efter KSL § 25 A, stk. 3 for 2007, allerede fordi samlivet er ophørt, jf. KSL § 25 A, stk. 6. 
Besvarelsen bør herefter drøfte, om der er mulighed for, at lønaftalen kan omfattes af KSL § 
25 A, stk. 7 om lønaftaler mellem ægtefæller. Denne mulighed kan dog ikke anvendes, idet 
KSL § 25, stk. 7, 3. pkt. indebærer, at en sådan lønaftale alene kan tillægges skattemæssig 
virkning fra det tidspunkt, hvor den er indgået. 
Overførslen af kr. 130.000 i efterfølgende lønudbetaling for 2007 må derfor betragtes som 
en formueoverførsel mellem ægtefæller, der ikke er omfattet af hverken skatte- eller 
gaveafgiftspligt. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 747 f. og p. 399 f. 
 

c) Indkomstfordelingen mellem ægtefællerne – Underskud 
Besvarelsen bør indledende angive, at hver ægtefælle opgør egne indkomster og udgifter, og 
at Peter Mørks underskud i den personlige indkomst for 2007 kan overføres til fradrag i 
Marie Mørks personlige indkomst efter PSL § 13, stk. 4. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 750.  

 
Gave til Nete Nøn og Svend Mørk 
 Det bør anføres, at gaver til søskende er omfattet af skattepligt efter SL § 4 c, og at 

indkomsten kvalificeres som personlig indkomst efter PSL § 3. Det bør ligeledes anføres, at 
gaver til børn er omfattet af gaveafgiftspligt på 15 % gaveafgift og med en afgiftsfri 
bundgrænse på kr. 32.100 (2007: kr. 35.300), jf. BAL § 22, stk. 1 og 2. Svend Mørk skal 
herefter svare gaveafgift af værdien af obligationsposten, dvs. kr. 190.000 og med fradrag af 
bundgrænsen på kr. 55.300 eller gaveafgift på 15 % af  kr.134.700. 

 Litt.: SR 1, 4. udg., p. 399 f. 
 
 Reglen i KSL § 5, stk. 2, hvorefter Marie Mørk fortsat beskattes af renteafkastet af de 

obligationer, som er gaveoverdraget til Svend Mørk, bør ligeledes være anført. Marie Mørk 



 5

er således fortsat skattepligtig af renteafkastet af de obligationer, som er gaveoverdraget til 
Svend Mørk. 

 Litt.: SR 1, 4. udg., p. 769 f. 
 
 Det bør tillige angives, at Nete Nøn skal beskattes af obligationsrenterne pr. 2. januar 2008 

med kr. 4.000 jf. SL § 4, men at LL § 5 C anvendes på de ved gaveoverdragelsen 
vedhængende renter. Marie Mørk skal herefter beskattes af vedhængende renter pr. 1. 
oktober 2007 med kr. 2.000, medens Nete Nøn kan fradrage kr. 2.000 i 2007. Beløbene 
henføres under kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 1. 

 Litt.: SR 1, 4. udg., p. 360 f.  
 
Løn til Svend Mørk 
 Besvarelsen bør angive, at lønnen til Svend Mørk for rengøring m.v. er omfattet af KSL § 5, 

stk. 3, hvorfor beløbet ikke beskattes hos ham og heller ikke kan fradrages hos Marie Mørk. 
 Den gode besvarelse drøfter, hvorvidt overdragelsen er omfattet af gaveafgiftspligten i BAL 

§ 22. 
 Litt.: SR 1, 4. udg., p. 771. 
 
 
Spørgsmål 2.2 
 
Salg af villaejendom og grund 
 
Næring 
 Besvarelsen bør indledningsvist konstatere, at Marie Mørk som ejendomsmægler og 

ejendomshandler må anses som næringsdrivende, og at formodningsreglen indebærer, at 
også boligejendommen som udgangspunkt er omfattet af næringsbeskatningen. Besvarelsen 
bør samtidig angive, at der efter fast praksis kan ske en afkræftelse ved salg af 
boligejendomme, der har tjent som bolig ca. 5 år. 

 Disse betingelser for afkræftelse af næringsformodningsreglen er opfyldt. 
 Den gode besvarelse drøfter spørgsmålet, om næringsformodningen er afkræftet for begge 

ejendomme eller alene for den udstykkede boligejendom. Spørgsmålet er næppe klart afgjort 
i praksis, men det synes mest korrekt at antage, at der fortsat kan ske næringsbeskatning for 
den ubebyggede grund. Dette resultat er dog ikke afgørende for bedømmelsen, idet det i 
stedet er afgørende, om problemet er identificeret og drøftet. 

 Litt.: SR 2, 4. udg., p. 481 ff., især p. 485 f. 
 
Salg af villaejendommen 
 Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af EBL § 8, stk. 1 og angive, at ejendommen 

oprindeligt ikke opfyldte arealkravet om skattefrihed for max. 1.500 m2 store 
boligejendomme, men at dette krav efterfølgende er opfyldt ved udstykningen. Avancen ved 
salget af villaejendommen er derfor skattefri. 

 Litt.: SR 1, 4. udg., p. 473. 
 
Salg af grundstykket 
 Besvarelsen bør angive, at avancen ved salg af grundstykket er skattepligtigt enten efter SL 

§ 5 evt. EBL (jf. ovenfor).  
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 Afståelsessummen for grundejendommen er oplyst til kr. 1.000.000, men 
anskaffelsessummen må opgøres som en forholdsmæssig andel af den samlede 
anskaffelsessum svarende til ¼ (1.000.000:3.000.000) af kr. 2.000.000, dvs. kr. 500.000. 

 Avancen på kr. 500.000 opgjort efter SL § 5 er skattepligtig og henregnes til den personlige 
indkomst, jf. PSL § 4, stk. 3. 

 Såfremt besvarelsen antager, at næringsformodningsreglen er afkræftet også for 
grundejendommen, må avancen opgøres efter EBL med tillæg etc. efter EBL § 5 og således 
at ”der alene opgøres et forholdsmæssigt 10.000 kr.’s tillæg.” 

 Litt.: SR 1, 4. udg., p. 432 og p. 466. 
 
Anskaffelse og afståelse af rettigheder i henhold til lejekontrakt 
 Besvarelsen bør angive, at de afståede rettigheder i henhold til lejekontrakten er omfattet af 

AFL § 40, stk. 2. Dette indebærer, at Marie Mørk kan afskrive anskaffelsessummen på kr. 
140.000 med 1/7 eller kr. 20.000 for årene 2005, 2006 og 2007, i alt kr. 60.000. I 
afståelsesåret 2008 kan der ikke foretages afskrivninger, men i stedet skal der opgøres 
avance/tab efter AFL § 40, stk. 6. Der kan herefter opgøres en avance på kr. 100.000 ÷ 
140.000 ÷ 60.000: kr. +20.000. 

 Avancen henregnes til den personlige indkomst, jf. PSL § 3. 
 Litt.: SR 1, 4. udg., p. 650 f. og p. 654 f. 
 

Februar 2009 
Jan Pedersen 

 


