
Rettevejledning omprøve F 2008 

 

Spørgsmål 1.1 

Studierejsen 

Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt de ansatte i ”3 x A” skal beskattes som følge af 
deltagelsen i studierejsen til San Francisco. Afgørende herfor er, om de ansatte med rejsen kan siges 
at være tilført en økonomisk fordel som vederlag for personligt arbejde. Under henvisning til 
formålet med rejsen, opgavens oplysninger om arrangerede udflugter og besøg samt endelig det 
forhold, at alene en dag var til fri disposition, bør det konkluderes, at de ansatte ikke skal beskattes 
af værdien af turen. 

Andreas Andersen kan på den anden side fratrække de samlede udgifter til turen på kr. 160.000 som 
driftsomkostninger, jf. SL § 6 a. Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 

Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 297f. 

 

Pokergevinsten 

Det bør konstateres, at Birger Brandt er skattepligtig af sin pokergevinst i medfør af 
statsskattelovens § 4, litra f. Han skal således beskattes af kr. 30.000. Beløbet beskattes som 
personlig indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. 

Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 162f. 

 

Rejsen til Paris 

Eftersom der er tale om et skattepligtigt lønaccessorium, skal Christoffer Conrad beskattes af 
gavekortets pålydende udgørende kr. 12.000 svarende til den objektive værdi, jf. LL § 16, stk. 3. 
Den gode besvarelse indeholder en drøftelse af, om det har nogen betydning for beskatningen, at 
Christoffer Conrad må afbryde sit ophold efter bare to dage. En ordlydsfortolkning af LL § 16, stk. 
3 bør formentlig føre til, at dette ikke har nogen betydning for beskatningen, da det afgørende for 
beskatningen må være, om vederlæggelsen er realiseret. Bestemmende for kvaliteten af besvarelsen 
er ikke så meget, hvilket resultat den studerende når frem til, men derimod i stedet, at den 
studerende identificerer og forholder sig til problemstillingen.   

Vederlaget beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1. 

Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 159f.  

 

Middagen: 

Denne del af opgaven lægger op til en afgrænsning mellem de 25 % fradragsberettigede 
repræsentationsudgifter og de ikke fradragsberettigede private udgifter. Spørgsmålet er således, om 



den afholdte udgift kan fratrækkes, og i givet fald med hvor stor en del. Af cirkulære nr. 72 af 
17.4.1996 om LL pkt. 14.3.4. fremgår, at fradrag normalt er udelukket, når anledningen til udgiftens 
afholdelse er privat. Dette gælder, selv om der skulle være et større eller mindre antal 
forretningsforbindelser og medarbejdere til stede. Med henvisning til den restriktive praksis på dette 
område med en kraftig forhåndsformodning for arrangementets private karakter, synes der ikke at 
være grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Dette må gælde trods opgavens oplysninger om, at 
formålet med middagen tillige var at præsentere Esben Andreasen for arkitektfirmaets 
forretningsforbindelser som led i det forestående generationsskifte. Der kan i den forbindelse 
henvises til SKM 2008.623 V. 

Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 221f. 

 

Spørgsmål 1.2         

Konkursen: 

Det bør indledningsvis konstateres at Andreas Andersen med konkursen har realiseret tab dels på 
aktierne og dels på fordringen. 

Aktierne: 

Tabet på aktierne i ”FF ejendomsinvest A/S” kan uden videre opgøres til kr. 300.000, og 
spørgsmålet er, om dette tab er fradragsberettiget. Aktierne er erhvervet som vederlag i næring. Den 
studerende bør i den forbindelse anføre, at dette ikke længere har nogen betydning for den 
skattemæssige behandling. Spørgsmålet om fradragsret må derfor afgøres efter ABL § 13, der 
omhandler tab på unoterede aktier. Det konstaterede tab kan herefter fratrækkes i anden 
skattepligtig indkomst, ligesom tabet evt. kan fremføres til de følgende indkomstår. 

Det bør endvidere af besvarelsen fremgå, hvornår tabet på aktierne er realiseret. Med henvisning til 
TfS 1998.397 H kan det konkluderes, at tabet er realiseret i juni måned 2008, hvor konkursboet 
afsluttes. 

Fordringen: 

Der er tale om en fordring erhvervet som vederlag i næring. Hvorvidt tabet på de kr. 200.000 er 
fradragsberettiget afhænger herefter af regelsættet i KGL. Med henvisning til KGL § 17 bør det 
konkluderes, at tabet på fordringen er fradragsberettiget. 

Besvarelsen bør også i forhold til fordringen indeholde en diskussion af, hvornår tabet kan 
fratrækkes. Det bør navnlig heraf fremgå, at den praksis, der gælder vedrørende periodisering af tab 
på aktier, ikke kan overføres til tab på fordringer. Tab på fordringer kan således ifølge praksis 
fratrækkes på det tidspunkt, hvor fordringens uerholdelighed er sandsynliggjort. Tabet på de kr. 
200.000 kan på den baggrund fratrækkes i 2007, hvor Andreas Andersen modtager meddelelse fra 
kurator. 

Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave p. 262ff., p. 578 f. samt kompendium vedr. 
aktieavancebeskatning p. 29 og 31. 

 



Salget af ejerlejligheden 

Andreas Andersen: 

Denne del af opgaven lægger op til en diskussion af, hvorvidt Andreas Andersen kan oppebære 
fortjenesten hidrørende fra salget af ejerlejligheden skattefrit som følge af bestemmelsen i EBL § 8, 
stk. 2. Afgørende herfor er ifølge praksis, om ejerlejligheden er erhvervet med henblik på 
anvendelse som en fritidsbolig og efterfølgende er anvendt således. Trods opgavens oplysninger 
om, at Andreas Andersen har benyttet ejerlejligheden i arbejdsmæssigt øjemed ca. 5 gange årligt, 
bør det formentlig konkluderes, at Andreas Andersen kan oppebære fortjenesten skattefrit. 
Afgørende for besvarelsen er imidlertid især, at den studerende identificerer - og forholder sig til - 
problemstillingen.   

Helle Andersen: 

Det bør af besvarelsen fremgå, at overdragelsen mellem far og datter indeholder et gaveelement og 
spørgsmålet er, om – og i givet fald i hvilket omfang – gaven skal beskattes. Der bør henvises til 
værdiansættelsescirkulæret fra 1982, jf. cirkulære nr. 185 af 17.1.1982, hvoraf det fremgår, at der 
kan ske overdragelse 15 % under seneste offentliggjorte ejendomsvurdering, uden at overdragelsen 
skattemæssigt vil blive anfægtet. Da den aftalte pris imidlertid ligger under denne grænseværdi, må 
det konkluderes, at der i overdragelsen indgår en afgiftspligtig gave. Gavens størrelse bør 
formentlig fastsættes til 2.550.000(3 mio. ÷ 15 %) ÷ 2.500.000 = kr. 50.000. I givet fald ligger 
denne under den afgiftsfri bundgrænse i BAL § 22, stk. 1 (2008: kr. 56.800), hvorfor der ikke 
udløses nogen gaveafgift hos Helle Andersen. Under hensyntagen til den usikkerhed der synes at 
være vedrørende dette spørgsmål skal det ikke anses som en fejl, såfremt den studerende i 
besvarelsen når frem til, at størrelsen af gaven i stedet udgør 3 mio. ÷ 2.5 mio. = 500.000. Det må 
dog kræves, at den studerende i så fald konstaterer, at der er tale om en afgiftspligtig gave ligesom 
det bør anføres, at det afgiftspligtige beløb kan opgøres til 500.000 ÷ 56.800 = kr. 443.200.         

Litteratur: Skatteretten 1, 4.udgave, p. 475f. samt 394ff. 

August 2008/Malene Kerzel 

 



Spørgsmål 2.1 

Vederlæggelse af Karl og Sofie 

Det bør være angivet, at lønudgifter til børn som udgangspunkt er omfattet af de almindelige regler 
i SL §§ 4-6.  

Besvarelsen bør samtidig angive særreglen i KSL § 5, stk. 3, hvorefter løn til et barn under 15 år 
ikke beskattes hos barnet og ikke kan fradrages hos forældrene. 

Besvarelsen bør ligeledes være opmærksom på gaveelementet i vederlæggelsen af begge børn på 
25.000 kr. Det bør anføres, at gaver til børn er gaveafgiftspligtige ud over det regulerede 
minimumsbeløb i BAL § 22 på 32.100 kr. (1987) (2006: 53.900 kr.). Yderligere bør angives, at 
Anders Ahm ikke har fradrag for gavebeløbet, idet der foreligger en privat gave. 

Litt.: SR 1, 4. udg., p. 768 og p. 771, p. 389 f og p. 399. 

 

Anders Ahms betaling af 2 x 5.000 kr. til ferietur til Karl og Sofie bør drøftes i relation til LL § 16 
om lønaccessorier. Selvom naturalvederlæggelse af Sofie i princippet kan være omfattet af 
bestemmelsen, er der dog næppe tilstrækkeligt grundlag for at anvende denne, idet betalingen på det 
foreliggende grundlag synes at være udslag af den familieretlige forsørgelsespligt snarere end 
vederlæggelse af personligt arbejde. Afgørende for bedømmelsen er, om dette aspekt er behandlet i 
besvarelsen. 

Litt.: SR 1, 4. udg, p. 293 f. 

 

Aktieoverdragelse til Bente Ahm 

Besvarelsen bør angive, at der ikke udløses aktieavancebeskatning, idet der foreligger en 
ægtefælleoverdragelse med succession efter KSL § 26 B. Gaveelementet på 50.000 kr. bør 
konstateres, og det bør angives, at gaver mellem ægtefæller hverken udløser indkomstskat eller 
gaveafgift, jf. BAL § 22, stk. 3.  

Litt.: SR 1, 4. udg., p. 399. 

 

Ægtefælleskifte og –bidrag 

Det bør angives, at skævdeling ved ægtefælleskifte ikke har skattemæssige konsekvenser, idet der 
foreligger en formuedisposition. Det bør ligeledes anføres, at praksis som udgangspunkt anerkender 
parternes aftale om størrelsen af ægtefællebidrag uanset motiverne herfor. På det foreliggende 
grundlag synes det mest korrekt at anerkende fradrag for det fulde ægtefællebidrag efter LL § 10, 
stk. 1. Det må dog anføres, at fradraget forudsætter, at bidraget er betalt, hvorfor der ikke er fradrag 
for det ikke betalte bidrag for december 2007 på 20.000 kr. Anders Ahm kan derfor fradrage 
100.000 kr. udgørende bidragene for perioden juli-november 2007. Fradraget kan alene foretages 
ved opgørelsen af den almindelige indkomst jf. PSL § 3, stk. 2 e.c. Bente Ahm er skattepligtig af 
dette beløb jf. SL § 4. Beløbet henregnes under den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 1.  



 

Besvarelsen bør som nævnt indeholde en drøftelse af, om det forhøjede bidrag indeholder en 
”maskeret” skævdeling, således at der ikke kan anerkendes fradrag for denne del jf. TfS 2002.129 
H. Selvom der næppe er tilstrækkelige faktiske oplysninger til en sådan konstatering, må 
besvarelser, som når frem til en sådan konklusion, accepteres. Afgørende er, om problemstillingen 
er diskuteret. 

 

Fraflytningen fra Danmark 

Besvarelser, som når frem til, at Anders Ahms fulde skattepligt til Danmark er ophørt pr. 1. 
november 2007 (jf. nedenfor), må indeholde en angivelse af, at der ikke kan ske fradrag i den 
begrænset skattepligtige indkomst jf. KSL § 2, stk. 2, medmindre der vælges beskatning efter KSL 
afsnit I A. 

Litt.: SR 1, 4. udg., p. 758 f. 

 

 

Spørgsmål 2.2 

Ophør af Anders Ahms fulde skattepligt 

Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, om og fra hvilken dato Anders Ahms fulde skattepligt 
ophører, dvs. om og hvornår bopælen i Danmark er ophørt. Selvom det kan konstateres, at Anders 
Ahm har opgivet sin hidtidige bopæl både hos sin tidligere ægtefælle og hos veninden, meldt 
flytning til Spanien og afsendt sit bohave pr. 1. november 2007, har Anders Ahm dog fortsat en 
væsentlig tilknytning til Danmark gennem sin fortsatte forretningsvirksomhed, sin dansk 
indregistrerede bil og sin manglende fraflytning m.v. En anvendelse af den ganske restriktive 
praksis peger i retning af, at skattepligten først ophører ved den fysiske tilflytning til Spanien pr. 1. 
januar 2008. 

Resultatet er dog næppe ganske klart, hvorfor det væsentligste ved bedømmelsen er, om der 
foreligger en fornuftig skatteretlig diskussion. 

Ved ophøret af skattepligt indtræder begrænset skattepligt for indkomsten fra forretningerne, hvori 
der som udgangspunkt alene kan fradrages udgifter hidrørende fra virksomhedsdriften, KSL § 2, 
stk. 1, nr. 4, jf. stk. 2. 

Litt.: SR 1, 4. udg., p. 687 f og p. 712 f. 

 

Valutakurstab 

Det bør anføres, at tabet på valutatransaktionen er fradragsberettiget efter KGL § 16. 
Omkostningerne til finansieringsrådgiver kan tillige fradrages, idet der foreligger en 
driftsomkostning omfattet af SL § 6. 



Litt.: SR 1, 4. udg., p. 579 og p. 440. 

 

Kursgevinst 

Det bør konstateres, at Anders Ahm har realiseret en kursgevinst på kr. 350.000 ved indfrielse af 
pantebrevene pr. 1. oktober 2007. Besvarelsen bør indeholde en begrundet stillingtagen til, om 
kursgevinsten er skattepligtig, herunder om mindsterentekravet i KGL § 38 er opfyldt. Det bør 
konstateres, at den variable rente ikke opfylder mindsterentekravet, idet rentesatsen for årene 2004, 
2005, 2006 og 2007 på 3% ikke opfylder mindsterentekravet på udstedelsestidspunktet. 

Litt.: SR 1, 4. udg., p. 572. 

 

Den ophævede aktiehandel 

Den skatteretlige betydning af, at en skatterelevant disposition er forbundet med en civilretlig 
ugyldighedsgrund bøe drøftes. Det må formentlig antages, at en effektueret civilretlig ugyldighed 
indebærer, at aftalen også i skatteretlig henseende skal ophæves. Der bør følgelig foretages en 
genoptagelse af Anders Ahms skatteansættelse for 2006 med henblik på, at denne nedsættes med 
den selvangivne aktieavance. 

Litt.: SR 1, 4. udg., p. 163 f. og p. 417. 

 

August 2008/Jan Pedersen 


