
 
Opgave 1 
 
Anton Andersen drev – som en personlig virksomhed – en bilforhandlervirksomhed omfattende salg 
af nye og brugte biler, autoværksted m.v. 
 
I 2004 havde Anton Andersen afholdt en udgift på kr. 10.000 til dækning af udgifterne til et kursus, 
som bilforhandlervirksomhedens salgschef, Morten Madsen, havde deltaget i. Kurset var arrangeret 
af Autoforhandlerforeningen og havde titlen: ”Moderne salgspsykologi”. 
 
Morten Madsen havde i en længere periode følt sig stresset i sit arbejde, og da dette i stigende grad 
gav problemer i privatlivet, havde han og hans hustru over to weekender i oktober 2004 deltaget i et 
kursus om stresshåndtering. Udgiften hertil androg kr. 8.000, som Morten Madsen selv havde 
afholdt. Efterfølgende havde Anton Andersen godtgjort Morten Madsen halvdelen af 
kursusudgiften, kr. 4.000. 
 
Med virkning fra og med januar 2004 havde Anton Andersen etableret en ”frynsegodeordning”, 
hvorefter medarbejderne kunne modtage et gavekort med et pålydende på kr. 4.000 til et stedligt 
renseri, samtidig med at medarbejderne indgik en aftale med Anton Andersen om, at 
medarbejdernes månedsløn blev nedsat med kr. 200 pr. måned i de næstfølgende 12 måneder. 
Gavekortet var udfærdiget som et ”klippekort” og gav adgang til rensning og presning af tøj for et 
samlet beløb af kr. 4.000. 
 
I januar 2004 havde Morten Madsen gjort brug af ordningen og havde i løbet af 2004 benyttet kortet 
fuldt ud til rensning af de habitter og jakkesæt, som han anvendte i sit job. Ligeledes i januar 2004 
havde Nis Nissen, der var ansat som mekaniker på værkstedet, gjort brug af ordningen. Nis Nissen 
havde anvendt kortet fuldt ud, men havde anvendt dette til rensning af sit og familiens private tøj. 
 
Anton Andersen havde indgået en særlig rabataftale med renseriejeren, således at han kunne 
erhverve gavekortene med pålydende kr. 4.000 for kr. 3.000. Da 10 medarbejdere i 2004 havde 
gjort brug af ordningen, havde Anton Andersen således afholdt en udgift på kr. 30.000. 
 
 
Spørgsmål 1.1: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Anton Andersen, Morten Madsen og Nis Nissen. 
 
 
I januar 2004 havde Anton Andersen fejret sit 25 års jubilæum som selvstændig bilforhandler. I den 
anledning havde virksomheden i sin kantine afholdt en jubilæumsfest med middag, underholdning 
og dans for samtlige ansatte uden ledsagere. I alt deltog 20 personer incl. Anton Andersen, og 
deltagerne fik serveret en 7 retters menu fra en fornem gourmetrestaurant og blev underholdt af et 
kendt orkester. De samlede udgifter til festen androg kr. 60.000. 
 
Personalefesten udviklede sig til en animeret fest, og da forsyningerne af drikkevarer var ved at 
slippe op, var Anton Andersen kørt efter nye forsyninger af øl og spiritus. Anton Andersen havde 
benyttet en demonstrationsbil, som i december 2003 var anskaffet som fabriksny for kr. 210.000, og 
som var udbudt til salg for kr. 215.000. Under kørslen forulykkede Anton Andersen, idet han 



påkørte et vejskilt. Ved ulykken blev demonstrationsbilen – som ikke var forsikret – totalskadet, 
hvorfor den måtte sælges til en autoophugger for kr. 50.000. Herudover blev Anton Andersen pålagt 
en erstatning for det ødelagte vejskilt på kr. 2.000. Det viste sig senere, at Anton Andersen på 
ulykkestidspunktet havde en alkoholpromille på 1,5, hvorfor han senere blev dømt for 
spirituskørsel. 
 
I april 2004 havde Anton Andersen som led i sin virksomhed taget en brugt bil i bytte  
for kr. 100.000 og bekostet istandsættelsesudgifter m.v. på bilen på kr. 25.000. Bilen var herefter 
blevet udbudt til salg for kr. 150.000. Anton Andersen havde imidlertid solgt bilen til sin voksne 
søn, Bent Andersen, for kr. 75.000 kontant. 
 
 
Spørgsmål 1.2: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Anton Andersen og hans ansatte samt for Bent Andersen. 



Opgave 2 
 
Kristian Kold drev – som personlig virksomhed – en møbelfabrik, der producerede og solgte 
klassiske danskdesignede møbler. 
 
Kristian havde i november 2002 ophævet samlivet med sin hustru Louise Kold og var flyttet i egen 
bolig. Ved samlivsophævelsen havde Kristian Kold indvilliget i at betale et underholdsbidrag på kr. 
40.000 om måneden fra 1. november 2002. 
 
I indkomståret 2002 havde Kristian Kold derfor betalt i alt kr. 80.000 til Louise. 
 
Ved resolution af 1. juli 2003 fra Statsamtet blev Kristian og Louise Kold separeret. Samtidig 
godkendte amtet parrets aftale om betaling af ægtefællebidrag på kr. 40.000 om måneden i 10 år fra 
og med 1. juli 2003. Det aftalte bidrag var væsentlig større end Kristian Kold ellers ville være 
forpligtet til, men skyldtes dels at der ved ægtefælleskiftet var sket en skævdeling, hvor Kristian 
Kold havde udtaget et boslod, som var kr. 5.000.000 større end Louise Kolds boslod, dels at Louise 
Kold – med parrets børn – fortsat skulle have bolig i ægteparrets kostbare luksusvilla. Resolutionen 
indeholdt desuden en udtrykkelig godkendelse af parternes tidligere aftale om underholdsbidrag 
indgået i november 2002. 
 
I indkomståret 2003 havde Kristian Kold derfor betalt kr. 480.000 til Louise Kold, hvoraf kr. 
240.000 vedrørte perioden forud for separationen. 
 
Forinden separationen havde Kristian Kold i marts 2003 solgt sit sommerhus, som var beliggende 
på en 2.000 m2 naturgrund i et område udlagt til sommerhusbebyggelse. Afståelsessummen 
udgjorde kr. 4.000.000 kontant. Sommerhusejendommen var erhvervet ved købsaftale af 1. 
december 2000 og med overtagelsesdato den 1. februar 2001. Anskaffelsessummen var kr. 
2.000.000 kontant. I 2002 havde Kristian Kold afholdt en udgift på kr. 500.000 til etablering af 
havestue, udendørs køkken og spabad m.v. Kristian Kold havde egentlig ønsket at bygge et 
fritliggende gæstehus, men da grunden havde et stærkt skrånende terræn, var det ikke praktisk 
muligt at foretage yderligere bebyggelse på ejendommen, uden at den oprindelige bebyggelse blev 
generet voldsomt. Det viste sig i øvrigt, at der på sommerhusejendommen var tinglyst en servitut, 
ifølge hvilken udstykning ikke kunne foretages. Påtaleberettiget var ejeren af naboejendommen. 
 
 
Spørgsmål 2.1: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovenstående 
begivenhedsforløb aktualiserer for Kristian og Louise Kold. 
 
 
Pr. 1. januar 2004 afhændede Kristian Kold sin møbelfabrik i Danmark til Reino Rüttnau, som var 
bosiddende i Estland. Reino Rüttnau nedlagde fabrikken, afskedigede de ansatte og overførte 
virksomheden til en nyopført møbelfabrik i Estland. Denne virksomhed drev Reino Rüttnau som en 
personlig virksomhed efter estisk lovgivning. 
 
Samtidig hermed solgte Kristian Kold sin bolig i Danmark og etablerede bopæl i Sydfrankrig. 
 



Reino Rüttnau etablerede et fashionabelt salgskontor i Danmark med tilhørende showroom. På 
salgskontoret havde Reino Rüttnau ansat to herboende personer, som selvstændigt varetog salget til 
danske møbelhandlere. Salget foregik på den måde, at de ansatte på salgskontoret på vegne af Reino 
Rüttnau’s møbelvirksomhed i Estland indgik salgsaftale med de danske købere. Møblerne blev 
herefter leveret og faktureret direkte fra virksomheden i Estland til de danske købere.  
 
Salgskontoret modtog en provision fra Reino Rüttnau bl.a. til dækning af udgifter i forbindelse med 
driften af salgskontoret. I indkomståret 2004 var således overført kr. 3.000.000 i provision til 
salgskontoret. Heraf havde salgskontoret afholdt udgifter til løn til de to ansatte, husleje og øvrige 
driftsomkostninger på i alt kr. 2.500.000.  
 
Kristian Kold var tilknyttet salgskontoret som konsulent med henblik på at repræsentere dette uden 
for Danmark. Denne konsulentvirksomhed var udført fra Kristian Kolds bopæl i Frankrig og under 
rejser i det fjerne Østen. For disse konsulentydelser havde salgskontoret i Danmark ud over de 
samlede driftsomkostninger på kr. 2.500.000 betalt kr. 200.000 i indkomståret 2004 til Kristian 
Kold. 
 
I indkomståret 2004 havde Kristian Kold betalt kr. 480.000 i ægtefællebidrag til Louise Kold. 
Bidraget var overført fra Kristian Kolds bankkonto i Frankrig. 
 
Forud for sin fraflytning havde Kristian Kold i august 2003 afstået produktions- og 
salgsrettighederne til en berømt møbelserie, som var beskyttet af ophavsretslovgivningen. Disse 
rettigheder havde Kristian Kold erhvervet for kr. 1.000.000 i 1999, og Kristian Kold havde foretaget 
afskrivninger herpå med i alt kr. 500.000. Ved salget i august 2003 kunne værdien af rettighederne 
ansættes til ca. kr. 2.000.000. Kristian Kold havde imidlertid aftalt med køberen, Poul Pihl, at salget 
af rettighederne skulle berigtiges ved, at Kristian Kold skulle modtage kr. 1.000.000 kontant samt 
en 5-årig løbende ydelse beregnet som 10 % af køberens bruttoomsætning på den omhandlede 
møbelserie for hvert af de følgende 5 år. Ydelsen skulle opgøres og betales hver den 31. december – 
første gang den 31. december 2003. 
 
I henhold til denne aftale modtog Kristian Kold derfor den 31. december 2003 kr. 250.000 fra Poul 
Pihl og kr. 200.000 den 31. december 2004. 
 
 
Spørgsmål 2.2: 
Giv en begrundet redegørelse for, hvilke skatteretlige problemstillinger ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Kristian Kold, Reino Rüttnau og Poul Pihl.  
 
Besvarelsen skal ikke omhandle en redegørelse for bestemmelserne i Kildeskattelovens afsnit 
I A og heller ikke indeholde en redegørelse for de skattemæssige konsekvenser af salget af 
møbelfabrikken og boligen pr. 1. januar 2004. 


