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Rettevejledning – eksamensopgaver E 2008 
 
Opgave 1 
 
Parkeringsplads 
Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt Birger Bak skal beskattes af vederlaget på kr. 
8.000, som advokatfirmaet har godtgjort ham til dækning af afholdte parkeringsudgifter. Af LL § 
16, stk. 10 fremgår det, at værdien af en helt eller delvist vederlagsfri privat benyttelse af en 
parkeringsplads, der er stillet til rådighed for den ansatte af hensyn til arbejdet, ikke skal beskattes. 
Selv om det af opgavens oplysninger fremgår, at bilen på ingen måde er blevet benyttet 
erhvervsmæssigt, udløses herefter ingen beskatning. 
Anton Andersen kan fratrække udgiften på kr. 8.000 som en driftsomkostning, jf. SL § 6 a. 
Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 196ff. samt p. 299. 
 
Jubilæumsreception 
Denne del af opgaven lægger op til en afgrænsning mellem hhv. driftsomkostninger, 
repræsentationsudgifter og reklameudgifter. Spørgsmålet er således om – og i hvilket omfang – 
advokatfirmaet kan fratrække de afholdte udgifter.  
Udgifter afholdt i anledning af en virksomheds jubilæum vil i almindelighed være 
fradragsberettiget. Omfanget af fradragsretten afhænger imidlertid af, om der er tale om interne 
personaleudgifter (100 % fradragsberettiget), repræsentationsudgifter (25 % fradragsberettiget) eller 
reklameudgifter (100 % fradragsberettiget). Eftersom det af opgaveformuleringen fremgår, at 
receptionen først og fremmest tager sigte på firmaets forretningsforbindelser, må det afvises at anse 
udgifterne som interne personaleomkostninger. Ifølge cirkulære nr. 72 af 17.4.1996 om 
Ligningsloven pkt. 14.3.4. skal udgifter afholdt i anledning af en virksomheds forretningsjubilæum 
normalt anses som begrænset fradragsberettigede repræsentationsudgifter. I visse særlige tilfælde 
vil udgifter til en reception imidlertid kunne anses for en fuldt fradragsberettiget reklameudgift, jf. 
LL § 8, stk. 1. Det er ifølge praksis en betingelse herfor, at der er adgang for en større og ubestemt 
kreds af personer, og at der alene er tale om en mindre servering, der ikke har karakter af egentlig 
bespisning. Uanset at receptionen har været annonceret i såvel avis som branchetidsskrifter, og at 
det i opgaven er oplyst, at formålet med receptionen tillige var at gøre reklame for firmaet bør det 
statueres, at udgiften på de kr. 40.000 alene kan fratrækkes med 25 %, jf. LL § 8, stk. 4. Fradraget 
sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 221f.  
 
Jubilæumsgaven 
Den studerende bør indledningsvis redegøre for indholdet af LL § 7 U, hvoraf det bl.a. fremgår, at 
en jubilæumsgave, der ydes til en ansat i anledning af arbejdsgiverens jubilæum, alene medregnes 
med det beløb, hvormed gaven overstiger kr. 8.000. Det bør diskuteres, om det har en betydning, at 
uret alene tildeles medarbejdere med anciennitet på mere end 3 år. Det kan derimod ikke forventes, 
at de studerende har kendskab til praksis, hvorefter en begrænsning der beror på saglige generelle 
kriterier accepteres. Afgørende er således ikke, hvilket resultat den studerende når frem til, men 
derimod at problemstillingen identificeres og at der anvises en løsning herpå. Spørgsmålet er 
desuden, om Birger Bak, som følge af sin aftale med advokatfirmaet, hvorefter uret i stedet for at 
tilfalde ham personligt skal tilfalde Kræftens Bekæmpelse, med skattemæssig virkning har givet et 
indkomstafkald. Det er således normalt en betingelse for at tillægge et indkomstafkald skattemæssig 
virkning, at afkaldet er afgivet forud for realisationen, hvilken betingelse må anses for opfyldt i den 
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aktuelle situation. Eftersom Birger Bak har betinget sit indkomstafkald af, at uret i stedet tilfalder 
Kræftens Bekæmpelse, har han imidlertid disponeret over uret, hvorfor det i praksis siges at have 
”passeret hans økonomi”. Konklusionen er herefter, at Birger Bak skal beskattes af kr. 6.000. 
Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. PSL § 3, stk. 1. Det synes berettiget at diskutere, om 
Birger Bak eventuelt skal beskattes af en lavere værdi ud fra den betragtning, at tingsgaver ifølge 
praksis kan berettige til en subjektiv værdiansættelse.         
Besvarelsen bør desuden indeholde en diskussion af, hvorvidt Birger Bak som følge af 
bestemmelsen i LL § 8 A kan opnå fradrag for sin gaveydelse til Kræftens Bekæmpelse. Det er 
herefter en betingelse, at der er tale om en gave til en godkendt institution og fradraget kan 
maksimalt udgøre kr. 14.000 (2008). Fradraget indrømmes endvidere alene for den del af gaven, 
som overstiger kr. 500. Konklusionen bliver på den baggrund, at Birger Bak kan fratrække kr. 
13.500 i medfør af LL § 8 A. Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2 
smh. PSL § 4.      
Den samlede udgift til jubilæumsgaver kan Anton Andersen fratrække i medfør af SL § 6 a. 
Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 155 f., p. 309f., p. 396 samt p. 406.       
 
Erstatningsansvaret  
Der lægges op til en diskussion af, hvorvidt advokatfirmaet kan fratrække det påførte tab på kr. 
200.000 som et driftstab, jf. SL § 6 a. Afgørende herfor er, om tabet falder inden for rammerne af 
den risiko, som driften af en advokatvirksomhed medfører. Det fremgår ikke af opgavens 
oplysninger, hvad der mere præcist har udløst erstatningsansvaret. Afgørende for kvaliteten af 
besvarelsen er derfor, at den studerende identificerer og forholder sig til problemstillingen. Et 
argument mod fradragsret kunne således være, at Birger Bak ifølge forsikringsselskabet har handlet 
groft uagtsomt. Der kan dog i forhold til en sådan argumentation henvises til TfS 1987.59 H, hvor 
Højesteret indrømmede fradragsret trods grov uagtsomhed. 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 247 f.     
 
Salget af de to parceller 
Det bør indledningsvis fastslås, at Birger Bak i forhold til køb og salg af de to parceller må anses 
som spekulant, idet formålet med erhvervelsen har været at opnå en fortjeneste i forbindelse med et 
videresalg. Spekulantstatus har imidlertid (ikke længere) betydning i forhold til spørgsmålet om 
ejendomsavancebeskatning. Fortjeneste og tab må herefter opgøres efter regelsættet i 
Ejendomsavancebeskatningsloven. 
Salget til Dennis Denker 
Anskaffelsessum (½ af kr. 2.6 mio.)  kr. 1.300.000 
Tillæg 2 x 10.000, jf. EBL § 5, stk. 1  kr.      20.000 
Samlet anskaffelsessum    kr. 1.320.000 
Afståelsessum   kr. 1.600.000 
Skattepligtig fortjeneste   kr.    280.000 
 
Fortjenesten beskattes som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 15 
Salget til uafhængig tredjemand 
Anskaffelsessum   kr. 1.300.000 
Tillæg 3 x 10.000, jf. EBL § 5, stk. 1  kr.      30.000 
Samlet anskaffelsessum   kr. 1.330.000   
Afståelsessum   kr. 1.000.000 
Tab    kr. ÷ 330.000 
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Det bør anføres, at tabet på de kr. 330.000, som realiseres i 2008, som følge af den særlige regel i 
EBL § 6, stk. 7 om delsalg kan modregnes fortjenesten på kr. 280.000, som er realiseret i 2007. Den 
resterende del af beløbet udgørende kr. 50.000 (330.000 ÷ 280.000) kan fremføres til modregning i 
senere gevinster på fast ejendom omfattet af Ejendomsavancebeskatningsloven.   
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 462 ff. samt p. 472. 
 
Kompensationen i.f.m. samlivsophævelsen:   
Det bør i besvarelsen anføres, at det afgørende for den skattemæssige behandling af en økonomisk 
kompensation i forbindelse med en samlivsophævelse er, om der består et egentligt underliggende 
familieretligt kompensationskrav. Med henvisning til samlivsforholdets relativt korte varighed samt 
det forhold, at parterne hver især har bidraget til husholdningen, bør det konkluderes, at Emma 
Emdrup ikke har et sådant retskrav på kompensation. Emma Emdrup anses som følge heraf for at 
have modtaget en gave fra Birger Bak. Eftersom samlevende i en situation, hvor samlivet har 
bestået i mere end to år, er omfattet af personkredsen i BAL § 22, stk. 1, udløses alene gaveafgift af 
beløbet. Det gaveafgiftspligtige beløb kan reduceres med bundfradraget i BAL § 22, stk. 1 på kr. 
56.800 (2008). Emma Emdrup skal herefter svare en gaveafgift på 15 % af kr. 43.200 (100.000 ÷ 
56.800) = kr. 6.480. 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 399ff. samt p. 765f.  
 

December 2008/Malene Kerzel 
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Opgave 2 
 
Spørgsmål 1 
 
1.1 Selvstændig erhvervsvirksomhed eller hobby 
Indledningsvist bør drøftes, om Anny Ars’ virksomhed udgør en erhvervsvirksomhed. På trods af 
det konstaterede underskud og Anny Ars’ manglende forretningsmæssige baggrund samt de 
manglende budgetter synes der ikke at være grundlag for at anse virksomheden for en 
hobbyvirksomhed. Der må således lægges vægt på, at forretningen drives professionelt som en 
fuldtidsbeskæftigelse, og at tilsvarende forretning i flere år har været drevet i Gentofte. Anny Ars 
har således fuldt fradrag for underskuddet for indkomstårene 2006-2008. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 235 ff. 
 
1.2 Udgifter til lejemål m.v. 
Den årlige leje for forretningslokalet på kr. 120.000 er en fradragsberettiget driftsomkostning 
omfattet af SL § 6 a. Udgiften periodiseres over lejeaftalens løbetid, hvorfor der i årene 2006 og 
2007 alen kan fratrækkes kr. 60.000. I 2007 kan fratrækkes den fulde årlige leje på kr. 120.000. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 218 og p. 270. 
 
Udgiften til erhvervelse af rettighederne til lejekontrakt på kr. 70.000 er omfattet af AFL § 40, stk. 2 
og kan herefter afskrives over 7 år med kr. 10.000 pr. år i 2006 og 2007 – i alt kr. 20.000. Der kan 
ikke afskrives i 2008, hvor rettighederne ifølge lejekontrakten afståes, jf. AFL § 40, stk. 4. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 644. 
 
1.3 Udgifter til etablering af virksomhed 
Det bør anføres, at udgifterne til reoler og belysning samt advokat udgør etableringsudgifter, som 
ikke er omfattet af SL § 6. Det bør samtidig anføres, at udgifterne til advokatbistand ved etablering 
af erhvervsvirksomhed kan fradrages efter LL § 8 J, og at udgifterne til reoler og belysning kan 
afskrives efter AFL § 5, evt. straksafskrives efter AFL § 6. Disse bestemmelser indgår dog kun helt 
overfladisk i pensum, hvorfor nogen detaljeret gennemgang heraf ikke kan kræves. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 218 og p. 220. 
 
1.4 Indkøbsrejse til Italien 
Udgifterne til indkøbsrejsen på kr. 10.000 er en fradragsberettiget driftsomkostning efter SL § 6 a. 
Udgifterne til den private ferie kan ikke fradrages jf. SL § 6, stk. 2 om private udgifter. Den gode 
besvarelse omhandler problemstillingen om og kravet til en igangværende virksomhed. Selvom 
forretningen endnu ikke er etableret, er der truffet foranstaltninger i så henseende – herunder 
navnlig ved selve indkøbsturen. Der foreligger herefter en igangværende virksomhed. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 210, p. 221 f. og p. 226 f. 
 
1.5 Afståelse af rettighederne ifølge lejekontrakt 
Afståelsen af rettighederne ifølge lejekontrakten er skattepligtig omfattet af AFL § 40, stk. 6, jf. stk. 
2. Den skattepligtige avance opgøres som forskellen mellem afståelsessummen kr. 100.000 og 
anskaffelsessummen kr. 70.000 med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger for 2006 og 2007 – 
kr. 20.000 – hvilket udløser en skattepligtig avance på kr. 50.000. Den gode besvarelse nævner, at 
avancen medregnes ved opgørelsen af Anny Ars’ personlige indkomst efter PSL § 3. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 654. 
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1.6 Underskud 
Besvarelsen bør angive, at nettounderskuddet kan overføres til evt. fradrag hos samlevende 
ægtefælle efter PSL § 13, stk. 2-5, og evt. fremføres til modregning i følgende års indkomst efter 
LL § 15. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 81 f. 
 
 
Spørgsmål 2 
 
2.1 Fikseret husleje 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af problematikken om beskatning af fikserede indkomster, 
herunder især hjemmelsproblematikken. Det bør konkluderes, at praksis foretager beskatning af en 
fikseret huslejeindkomst ved ”forældreudleje”, således at Anny Ars beskattes af en yderligere 
huslejeindtægt udgørende forskellen mellem den aftalte leje på årligt kr. 24.000 og markedslejen kr. 
60.000 udgørende i alt kr. 36.000 for 2005 og i alt kr. 18.000 for 2006. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 156 f. 
 
Det bør herudover konstateres, at Christian modtager en tilsvarende årlig gave på kr. 36.000 for 
2005 samt på kr. 18.000 for 2006, som er omfattet af BAL § 22 og derfor udløser gaveafgiftspligt. 
Der må kræves kendskab til den gaveafgiftspligtige bundgrænse i BAL § 22, stk. 1 på kr. 32.1000 
(1987-niveau) svarende til kr. 52.700 i 2005 og kr. 53.900 i 2006. Kendskab til de regulerede beløb 
for 2005 og 2006 kan ikke kræves.  
 
Det må endvidere konstateres, at selve ydelsen af brugsrettigheden er afgiftsfri efter BAL § 24. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 392 og p. 399 f. 
 
2.2 Afhændelse af ejerlejligheden 
Det bør konstateres, at salget er omfattet af EBL, og at der er tale om en beboelseslejlighed omfattet 
af EBL § 8, stk. 1. Det er herefter afgørende for skattepligten, om Anny Ars opfylder boligkravet. 
En drøftelse heraf er påkrævet og bør lede til den konklusion, at Anny Ars’ kortvarige beboelse med 
efterfølgende tilbageflytning til hidtidig bopæl ikke efter den restriktive praksis er tilstrækkelig. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 474. 
 
Afståelsen udløser herefter ejendomsavancebeskatning og den skattepligtige avance opgøres efter 
EBL §§ 4-6. Det bør angives, at opgørelsen foretages på kontantbasis, og at pantebrevet indgår til 
kursværdi. Det bør ligeledes konstateres, at lejligheden er erhvervet i 2004 ved underskrift af 
salgsaftale og afstået i 2006 ligeledes ved salgsaftale. Det bør tillige angives, at de aftalte 
betingelser ikke har betydning. 
Afståelsessum 
Kontant  1.500.000 
Pantebrev pålydende 
200.000 kurs 50    100.000 1.600.000 
 
Reguleret anskaffelsessum 
Kontant  1.000.000 
Tillæg 
2004: 10.000 
2005: 10.000       20.000 
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Forbedring 2005 
50.000 ÷ 10.000      40.000 1.060.000 
 
Avance      540.000 
Salgsomkostninger          35.000 
Skattepligtig avance     505.000, som medregnes ved opgørelse af 
kapitalindkomsten jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 15. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 462. 
 
2.3 Kursgevinst og kurstab 
Det bør angives, at der ved betaling af afdraget pr. 1.7. 2007 realiseres en kursgevinst på kr. 50.000 
udgørende forskellen mellem den allerede opgjorte og avancebeskattede kursværdi og pålydende 
værdi af afdraget. Denne kursgevinst er skattepligtig efter KGL § 14, stk. 1, idet fordringen ikke 
opfylder mindsterentekravet i KGL § 38. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 568 f. og p. 574 f. 
 
Afdraget pr. 1. juli 2008 indgår ikke, hvorfor der ikke realiseres nogen kursgevinst udgørende 
forskellen mellem den allerede opgjorte og avancebeskattede kursværdi og pålydende værdi af 
afdraget. Derimod opstår et kurstab på kr. 50.000 udgørende den allerede avancebeskattede del af 
afdraget svarende til kursværdien. Dette tab realiseres på tidspunktet, hvor dette er endelig 
konstateret ved den forgæves retsforfølgning den 14. januar 2009. Dette kurstab er ikke 
fradragsberettiget efter KGL § 14, stk. 1. 
 
Den nærmere konstatering af kurstabet vil givetvis volde en del eksaminander vanskeligheder, 
hvorfor en redegørelse herfor må bedømmes herefter. 
 
 

December 2008/ Jan Pedersen   
 
 


