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Rettevejledning vintereksamen 2009 
 
 
Opgave 1 
 
Spørgsmål 1.1 
 
Avisabonnement 
Der lægges op til en afgrænsning mellem de fradragsberettigede driftsomkostninger og de ikke 
fradragsberettigede private udgifter. Det bør i besvarelsen indledningsvis angives, at privatudgifter 
som absolut udgangspunkt ikke er fradragsberettigede. Undtagelse kan imidlertid gøres, såfremt 
skatteyderen som følge af arbejdet er blevet påført private merudgifter. Afgørende for besvarelsen 
bliver herefter, om Anja Appel kan siges at være påført en merudgift som følge af arbejdet. Det bør 
konkluderes, at Anja Appels samlede udgifter til avishold ikke overstiger, hvad der må betegnes for 
”normale” avisomkostninger, jf. TfS 1989.196 H. Der er således ikke tale om en merudgift.  
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 238ff. 
 
Alberto Brunellos konferencedeltagelse 
Det bør indledningsvis angives, at Alberto Brunellos fulde skattepligt til Danmark indtræder i 
forbindelse med tilflytningen den 1. august 2008, og at der som udgangspunkt skal ske en 
omregning af Alberto Brunellos delårsindkomst til en helårsindkomst, jf. PSL § 14. Det bør 
endvidere angives, at Alberto Brunello opfylder betingelserne i KSL § 48 E og dermed kan vælge at 
lade sig beskatte efter den særlige bruttoskatteordning, jf. KSL § 48 F. Det bør således navnlig 
angives, at der som følge af Alberto Brunellos status som forsker ikke gælder særlige krav til den 
månedlige aflønning. Det bør herefter angives, at der – i det omfang Alberto Brunello vælger at lade 
sig beskatte efter det særlige regelsæt i KSL §§ 48 E-F – ikke vil være mulighed for at reducere den 
opgjorte skattepligtige indkomst med eventuelt fradragsberettigede udgifter, idet der er tale om 
bruttobeskatning. Såfremt Alberto Brunello ikke vælger at lade sig beskatte efter det særlige 
regelsæt i KSL §§ 48 E-F, men i stedet efter skattelovgivningens almindelige regler, må det 
diskuteres, om den afholdte udgift på kr. 8.000 kan fratrækkes med hjemmel i SL § 6a. Uanset at 
udgiften ikke bliver dækket af Institut for Statskundskab, bør det konkluderes, at den afholdte udgift 
har den fornødne relation til indkomsterhvervelsen, og at udgiften dermed er fradragsberettiget, jf. 
SL § 6 a. Det bør videre angives, at fradraget er begrænset af LL § 9, stk. 1, hvilket indebærer, at 
alene den del af udgiften, som overstiger kr. 5.400 (2008), kan fratrækkes. Fradraget sker i den 
skattepligtige indkomst, jf. PSL § 3 stk. 2 e.c. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 343, p. 352f og p. 754ff. 
 
Spørgsmål 1.2 
 
Hobby 
Det bør indledningsvis være angivet, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed, hvilket 
understøttes af, at Anja Appel har haft kontakt til en branchefagkyndig, at der er udarbejdet et 
overskudsgivende budget, og at hun lægger sin fulde arbejdsindsats i galleriet. Det må således anses 
som en grov fejl, hvis den studerende når frem til, at der foreligger hobbyvirksomhed. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 246ff. 
 
Leje af lokale 
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Det bør af besvarelsen fremgå, at Anja Appel kan fratrække lejebetalingen som en erhvervsmæssig 
udgift i medfør af SL § 6 a. Udgiften fratrækkes i overensstemmelse med et påløbsprincip, således 
at der er fradrag for kr. 36.000 i hhv. 2009 og 2010. Det har dermed ingen betydning, at betaling 
sker i 2008. Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2.  
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 215ff., p. 276 samt p. 284. 
 
Åbningsreception 
Opgaven lægger op til en diskussion af, hvorvidt der er tale om en fuldt fradragsberettiget 
reklameudgift eller en begrænset fradragsberettiget repræsentationsudgift. Det bør konkluderes, at 
der er tale om en reklameudgift, hvilket indebærer, at den afholdte udgift på kr. 10.000 kan 
fratrækkes fuldt ud, jf. LL § 8, stk. 1. Der bør i den forbindelse henvises til, at receptionen 
tilsyneladende har været åben for alle, og at der har været tale om et beskedent traktement. 
Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 
Udgiften på kr. 2.000 til annoncering kan fratrækkes som en driftsomkostning, jf. SL § 6 a. Også 
dette fradrag sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. Der bør i besvarelsen indgå en 
drøftelse af betydningen af, at udgiften til annoncering afholdes forinden etablering af galleriet er 
sket, og det bør i den forbindelse angives, at praksis har forholdt sig lempeligt til denne situation, 
når virksomheden rent faktisk efterfølgende etableres. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 220ff. samt p. 442ff 
 
Kursus i bogføring og regnskab 
Det bør i besvarelsen diskuteres, om udgiften på kr. 7.000 til deltagelse i kurset i bogføring og 
regnskab udgør fradragsberettigede driftsomkostninger, eller om der i stedet er tale om ikke-
fradragsberettigede formueudgifter. Dette afhænger af, om kurset har karakter af ajourføring, eller 
om der er tale om egentlig videreuddannelse. Afgørende for besvarelsens kvalitet er ikke så meget, 
hvilket resultat den studerende når, men derimod i stedet, at problemstillingen identificeres, og at 
der anvises en løsning herpå. Det er dog formentlig mest rigtigt at anse udgiften på kr. 7.000 som en 
fradragsberettiget driftsomkostning. Fradraget sker i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 243f.  
   
Det ægte tæppe 
Det bør indledningsvis fastslås, at det ægte tæppe udgør et anlægsaktiv, hvorfor et 
driftsomkostningsfradrag straks kan afvises. Det bør i stedet overvejes, hvorvidt 
anskaffelsesudgiften på kr. 70.000 kan afskrives efter afskrivningslovens regelsæt. 
Opmærksomheden må i den forbindelse henledes på AFL § 2, stk. 3, hvorefter det er en betingelse 
for afskrivningsadgang, at anlægsaktivet undergår en værdiforringelse. Med henvisning til 
opgavetekstens angivelse af, at meget dyre ægte tæpper i højere grad kan fastholde værdien, bør 
afskrivningsadgang afvises. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 451f. 
 
Designertøj og briller 
Opgaven lægger op til en afgrænsning mellem de fradragsberettigede driftsomkostninger og de ikke 
fradragsberettigede privatudgifter. Det bør fastslås, at ingen af de afholdte udgifter kan fratrækkes 
med den begrundelse, at der er tale om privatudgifter. Anja Appel kan således ikke siges at være 
blevet påført private merudgifter som følge af arbejdet. Det har i den forbindelse ingen betydning, 
at designertøjet ikke anvendes privat. 
Liltteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 238ff.  
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Frans Frederiksens kunstkøb 
Salget af maleriet i juni måned indebærer for Anja Appel, at denne skal indtægtsføre den oppebårne 
salgsindtægt. Denne opgøres ved at sammenlægge den kontante betaling på kr. 20.000 med 
kursværdien på gældsbrevet udgørende kr. 14.000. Anja Appel skal herefter beskattes af i alt kr. 
34.000. Det bør endvidere angives, at Anja Appel ved indfrielsen af lånet har realiseret en 
kursgevinst på kr. 10.000. Eftersom mindsterentekravet ikke er opfyldt, skal denne kursgevinst 
beskattes, jf. KGL § 14, stk. 2. Gevinsten beskattes som kapitalindkomst. Den gode besvarelse 
angiver, at kursgevinsten realiseres i takt med de modtagne afdrag. I forbindelse med hvert afdrag 
realiseres således en kursgevinst på kr. 1.667. Kr. 8.333 skal beskattes i 2009, mens kr. 1.667 
beskattes i 2010. 
Frans Frederiksen må i forbindelse med indfrielsen konstatere et kurstab på kr. 4.000. Kurstabet er 
ikke fradragsberettiget, jf. KGL § 14, stk. 1.     
   
 

December 2009/Malene Kerzel 
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Opgave 2 
 
Spørgsmål 2.1 
 
Dobbelt husførelse 
Det bør være angivet, at Knud Knorr opfylder betingelserne for fradrag for dobbelt husførelse i 
prøvetiden på 15 uger, idet der af erhvervsmæssige årsager må etableres to boliger i forbindelse 
med tidsbegrænset ansættelse. Efter praksis kan foretages fradrag på 400 kr. pr. uge (2009), 
medmindre højere merudgifter til kost og logi kan dokumenteres. Knud Knorr kan således fratrække 
15 x 1.500 kr. eller 22.500 kr. Fradraget er hjemlet i SL § 6 a og foretages i den almindelige 
indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2 e.c. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 242 og p. 350. 
 
Tildeling af medarbejderaktier 
Det bør være angivet, at betingelsen i LL § 7 A, stk. 1, nr. 2, hvorefter det bl.a. er en forudsætning 
for skattefri tildeling af medarbejderaktier, at aktierne er båndlagt i 7 år, ikke er opfyldt. I stedet må 
værdien af de tildelte aktier beskattes i medfør af LL § 16. Knud Knorr beskattes herefter af kr. 
12.000. Beskatningen sker i den personlige indkomst. 
Det er ikke en fejl at inddrage LL § 7 H i besvarelsen. Der er dog ikke i opgaven tilstrækkeligt med 
oplysninger til at afgøre, hvorvidt betingelserne i LL § 7 H er opfyldt. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p 330. 
 
Udgifter på 125.000 kr. til masteruddannelse – Lønaccessorium mod lønnedgang 
Det bør være angivet, at Business Consult A/S’s afholdelse af udgiften på 125.000 kr. som 
udgangspunkt er omfattet af LL § 16 om lønaccessorier. Det bør tillige være angivet, at 
undtagelsesbestemmelsen i LL § 31 om skattefrihed for arbejdsgiverbetalt uddannelse m.v. er 
opfyldt. Knud Knorr er således ikke skattepligtig af beløbet, medens Business Consult A/S har 
fradrag for udgiften som en lønomkostning. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 314. 
 
Det bør endvidere være angivet, at aftalen om lønnedgang må anerkendes af skattemyndighederne, 
idet der – isoleret set – foreligger et blankt indkomstafkald med fremtidig virkning, og idet 
modydelsen (nemlig arbejdsgiverens betaling af uddannelsesudgiften) er skattefri for Knud Knorr. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 162 f. 
 
Spørgsmål 2.2 
 
Kasinogevinsten 
Kasinogevinsten på 2 millioner kr. er skattepligtig efter SL § 4, litra f, idet den ikke er omfattet af 
undtagelserne om diverse danske tips- og lottogevinster, kasinogevinster m.v. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 170. 
 
Løbende indtægtsnydelse 
Det bør angives, at Knud Knorrs påtagelse af en vederlagsfri boligret for moderen i dennes levetid 
er omfattet af SL § 4, litra c. Den årlige ydelse er derfor indkomstskattepligtig for moderen med 
værdien heraf, som må ansættes til markedslejen på 50.000 kr. Beløbet beskattes som personlig 
indkomst. 
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Den gode besvarelse angiver, at BAL § 24, stk. 1 udtrykkeligt foreskriver, at der ikke kan pålægges 
gaveafgift ved indtægtsnydelsens stiftelse eller ved den løbende afvikling. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p 415 f. 
 
Det bør samtidig være anført, at Knud Knorr efter praksis er skattepligtig af en fikseret 
huslejeindtægt svarende til markedslejen jf. SL § 4 b. Indtægten kvalificeres som personlig 
indkomst jf. PSL § 3, stk. 1. Den gode besvarelse anfører, at Knud Knorr har fradragsret for 
tilsvarende beløb efter LL § 12, stk. 1, jf. stk. 5. Fradraget foretages i den almindelige indkomst jf. 
PSL § 3, stk. 2. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 163 f og 433 f. 
 
Salg af ejerlejligheden 
Det bør drøftes, om salget af lejligheden er omfattet af EBL § 8, stk. 1 grundet Knud Knorrs 
anvendelse af lejligheden som bolig. På grundlag af den restriktive praksis bør konkluderes, at 
boligbetingelsen ikke er opfyldt. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 530. 
 
Den opgjorte avance er herefter fuld skattepligtig efter EBL. 
Det bør angives, at lejligheden er erhvervet i 2003 og solgt i 2009. Det bør navnlig anføres, at 
køberens betingelser ikke har betydning for periodiseringen. Det bør være angivet, at 
forsikringssummen er omfattet af EBL § 10 og ikke påvirker den skattemæssige avanceopgørelse i 
det omfang, forsikringssummen anvendes til genopretning af skaden, jf. EBL § 10, stk. 1. Det bør 
desuden angives, at forbedringsudgifter, der overstiger forsikringssummen, tillægges 
anskaffelsessummen efter EBL § 10, stk. 3, men således, at det forudsættes, at der alene sker en 
forhøjelse af anskaffelsessummen i det omfang, denne overstiger 10.000 kr., jf. EBL § 5, stk. 2. Det 
bør samtidig være angivet, at udgifterne til reparation på 5.000 kr. ved Knud Knorrs salg af 
ejerlejligheden ikke kan fragå i avanceopgørelsen, da disse ikke overstiger 10.000 kr. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 537. 
 
Den skattepligtige avance kan herefter opgøres således: 
 
Kontant anskaffelsessum    2.000.000 kr. 
10.000 kr.’s tillæg i 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008      60.000 – 
Forbedringsudgifter         40.000 – 
Reguleret anskaffelsessum    2.100.000 kr. 
Afståelsessum    3.000.000 – 
Skattepligtig avance       900.000 kr. 
 
Avancen henføres som kapitalindkomst jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 15. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 516 f. 
 
 

December 2009/Jan Pedersen 
 


