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Opgave 1 
 
Spørgsmål 1.1 
 
A)  Kursusudgifter 
 
 Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, om Anton Andersen har fradrag for udgiften på 

kr. 10.000, og om Morten Madsen er skattepligtig heraf. 
 Det bør konkluderes, at kurset er tæt knyttet til Morten Madsens ansættelse som salgschef og 

derfor til Anton Andersens erhvervsvirksomhed. Udgiften er følgelig fradragsberettiget som 
en driftsomkostning for Anton Andersen og har ikke indkomstvirkning for Morten Madsen. 
Det gælder navnlig, at der ikke foreligger en naturalaflønning af Morten Madsen, hvorfor LL 
§ 16 ikke aktualiseres. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 221 f., p. 231 og p. 297. 
 
 Besvarelsen bør indeholde en diskussion af, om Morten Madsens udgift på kr. 8.000 til 

deltagelse i kurset om stresshåndtering er fradragsberettiget. Det bør herunder overvejes, om 
kurset har den fornødne faglige relevans i henseende til ajourføring af kvalifikationer netop i 
forhold til den konkrete ansættelse. Det bør anføres, at lønmodtagere som udgangspunkt har 
en mere snæver adgang til fradrag for driftsomkostninger end selvstændige erhvervsdrivende. 

 Det bør givetvis konkluderes, at kursusudgiften er privat og dermed ikke fradragsberettiget. 
Det bør i den forbindelse tillægges vægt, at Morten Madsens ægtefælle deltager. 

 
 Godtgørelsen på kr. 4.000 udgør sædvanlig personlig indkomst for Morten Madsen, jf. PSL § 

3, stk. 1, og den præcise besvarelse angiver, at godtgørelsen hverken er omfattet af LL § 9, 
stk. 5, om godtgørelse af erhvervsmæssige udgifter, eller LL § 16 om naturalgoder. Udgiften 
udgør en fradragsberettiget lønudgift for Anton Andersen til fradrag i den personlige 
indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 231 og p. 291. 
 
 
B) Personalegode – Bruttolønsordning 
  
 Det bør angives, at udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af sædvanlig beklædning er 

ikke-fradragsberettigede privatudgifter bortset fra speciel beklædning i særlige erhverv. Det 
bør derfor være angivet, at modtagelsen af ”klippekortet” udgør et skattepligtigt 
personalegode omfattet af LL § 16. LL § 16, stk. 3, indeholder en skattefri bagatelgrænse på 
kr. 3.000 reguleret (2004: kr. 4.900), hvis personalegodet ”i overvejende grad [er ydet] af 
hensyn til den ansattes arbejde.”  

 
 Besvarelsen bør herefter indeholde en drøftelse af, om denne betingelse er opfyldt i henseende 

til Morten Madsens rensning af ”arbejdshabitter” og Nis Nissens rensning af sit og familiens 
private tøj. Uanset at praksis øjensynligt er restriktiv, synes en ordlydsfortolkning dog at 



tilsige, at den skattefrie bagatelgrænse på kr. 4.900 (2004) finder anvendelse i forhold til 
Morten Madsen. Afgørende for bedømmelsen må derfor være, om besvarelsen indeholder en 
begrundet drøftelse af denne problemstilling. 

 
 Ved beskatningen af i hvert fald Nis Nissens personalegode bør værdiansættelsen være omtalt. 

Det bør her nævnes, at værdiansættelsen foretages på grundlag af godets objektive værdi. 
Under henvisning til, at Anton Andersen har opnået en ”særlig rabataftale”, bør værdien 
ansættes til pålydende værdi, kr. 4.000. Personalegodet medtages ved opgørelsen af Nis 
Nissens personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk 1. 

  
 Uanset hvorledes værdiansættelsen af personalegodet foretages i forhold til modtagerne, kan 

Anton Andersen alene fratrække sin udgift på kr. 30.000 som en driftsomkostning. Fradraget 
foretages i Anton Andersens personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 297. 
 
 De skattemæssige konsekvenser af Morten Madsen og Nis Nissens aftale om lønnedgang i 12 

måneder efter modtagelsen af ”klippekortet” bør drøftes. Det bør her anføres, at et endeligt og 
ubetinget afkald på vederlag, herunder løn, ikke kan anfægtes, uanset om dette indebærer en 
skattefordel for de implicerede. Afgørende herfor er, at afkaldet på lønindkomsten er afgivet, 
inden indkomsten er realiseret, og at lønnedgangen er reel – d.v.s. har virkning for alle de 
løndele, der afhænger af den løbende kontante løn, herunder feriepenge og pension. Det har 
næppe betydning, at afkaldet er betinget af modtagelse af ”klippekortet.” 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 156. 



Spørgsmål 1.2 
 
A)  Jubilæumsfest 
 
 Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, om udgiften på kr. 60.000 til personalefesten er 

fradragsberettiget, og om der herved er ydet et skattepligtigt personalegode. Det bør 
konkluderes, at udgiften under alle omstændigheder er en fradragsberettiget driftsudgift for 
Anton Andersen uden hensyntagen til udgiftens størrelse. 

 
 Det bør ligeledes konkluderes, at deltagelse i personalefest ikke er omfattet af LL § 16 om 

personalegoder, idet ”godet” ikke er modtaget som led i ansættelsesforhold eller som led i en 
aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Under hensyntagen til, at ”kuvertprisen” 
andrager kr. 3.000, er det relevant at diskutere, om der herved er ydet de ansatte en gave. Der 
er vel næppe tvivl om, at der ikke i praksis vil blive gennemført nogen beskatning – navnlig 
under henvisning til, at festen afholdes i arbejdsstedets kantine. 

 
 En stringent anvendelse af gavebegrebet vil dog aktualisere en gavebeskatning, herunder med 

drøftelse af, om værdien kan ansættes til den objektive værdi. Den gode besvarelse vil tage 
udgangspunkt i, at ”godet” ikke er omsætteligt og derfor bør ansættes til en lavere værdi. 
Herefter kan gaven formentlig anses som en skattefri lejlighedsgave. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 208 ff., p. 222, p. 293 og p. 404. 
 
 
B) Totalbeskadigelse af demonstrationsbil   
 
 Det bør være anført, at demonstrationsbilen i december 2003 indgår i varelageropgørelsen, og 

at anskaffelsesudgiften på kr. 210.000 således ikke efter SL § 6 a er fradragsberettiget. 
 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 171 og p. 272. 
 
 Ved totalskaden i januar 2004 sælges vraget for kr. 50.000, og dette beløb indgår i Anton 

Andersens næringsindkomst for 2004. Herudover konstaterer Anton Andersen et driftstab på 
kr. 160.000. Dette driftstab er ikke fradragsberettiget, idet det er følgen af Anton Andersens 
groft uagtsomme og strafbare forhold. Indirekte opnår Anton Andersen dog et fradrag, da 
bilen udgår af varelageropgørelsen for 2004. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 262. 
 
 Fradrag for erstatning for ødelagt vejskilt på kr. 2.000 bør drøftes. Det bør anføres, at 

erstatningen er pådraget som følge af groft uagtsom og strafbar adfærd og således ikke en 
naturlig risiko for en bilforhandler. Fradrag kan derfor ikke foretages. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 214. 
 
 
C) Salg af bil til underpris – Fikseret indkomst 
 



 Det bør være anført, at bilens samlede anskaffelsessum udgør kr. 125.000, og at salgsværdien 
er kr. 150.000. Ved salget til underpris til kr. 75.000 opstår derfor spørgsmålet, om Anton 
Andersen kan fradrage sit opgjorte tab på kr. 50.000, eller om Anton Andersen i stedet skal  
beskattes af en ikke-realiseret nettoindkomst på kr. 25.000. 

 
 Problemstillingen om salg til underpris er næppe endeligt afklaret i den juridiske teori, hvorfor 

bedømmelsen afhænger af, om problemstillingen er beskrevet på en rimelig måde. 
 
 Det må være utvivlsomt, at Anton Andersen ikke kan opnå fradrag for sit opgjorte tab ved 

salget til underpris. Dette må begrundes med, at der er ydet en gave, der som en privatudgift 
ikke er fradragsberettiget. Anton Andersen kan derfor alene udgiftsføre kr. 75.000 af sine 
udgifter til anskaffelse og reparation, jf. SL § 6. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 226 og p. 403. 
 
 Derimod er der vel større uenighed, om der i stedet kan ske beskatning af den ikke-realiserede 

nettoindkomst på kr. 25.000. Det er opgavestillerens opfattelse, at der ikke er hjemmel hertil, 
men besvarelserne kan udmærket nå til en anden konklusion. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 156. 
 
 Uanset konklusionen om beskatning af fikseret vederlag er det åbenbart, at sønnen, Bent 

Andersen, modtager en gave på kr. 75.000. Gaven er gaveafgiftspligtig med 15 % gaveafgift 
for den del af gavebeløbet, som overstiger bundgrænsen på kr. 32.100 (2004: kr. 51.500). 



Opgave 2 
 
Spørgsmål 2.1 
 
A) Underholds- og ægtefællebidrag 
 
 Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af betingelserne for fradrag af underholdsydelse og 

ægtefællebidrag i LL § 10. Det bør angives, at LL § 10, stk. 3, giver adgang til fradrag for 
underholdsbidrag ved faktisk adskillelse, såfremt bidraget fastsættes eller godkendes af 
Statsamtet. Godkendelsen kan ske med tilbagevirkende kraft, men ifølge praksis alene med 
virkning for det indkomstår, hvori godkendelsen gives. 

 
 Da Statsamtet først godkender bidraget i 2003, kan Kristian Kold således ikke foretage fradrag 

for underholdsbidraget på kr. 80.000 betalt i 2002, ligesom Louise Kold heller ikke er 
skattepligtig heraf. 

 
 I henhold til LL § 10, stk. 1 og 3, er der følgelig fradrag for underholdsbidrag og bidrag for 

2003 i alt kr. 480.000. Beløbet fradrages alene i den almindelige indkomst jf. PSL § 3, stk. 2 
e.c. Louise er skattepligtig af de modtagne bidrag, der beskattes som personlig indkomst, jf. 
PSL § 3, stk. 1. 

 
 Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af bidragets størrelse, herunder om dette indeholder en 

maskeret boslodsandel eller en maskeret gave. Efter praksis påvirkes fradragsretten som 
hovedregel ikke af, at ægtefællerne har aftalt en skævdeling. Det er alene en betingelse, at der 
foreligger en løbende ydelse. Praksis anerkender også forhøjede bidrag, såfremt disse kan 
begrundes i parternes levestandard og ikke er ekstraordinært store. Denne afvejning skal 
drøftes i besvarelsen. Med henvisning til, at Louise Kold med børnene skal bo i ægteparrets 
kostbare luksusvilla, synes der ikke at være grundlag for at anfægte ægtefællebidragets 
størrelse. Denne konklusion er dog tvivlsom, hvorfor der ved bedømmelsen må lægges vægt 
på diskussionen. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 760. 
 
 
B) Salg af sommerhus 
 
 Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af EBL § 8 på grundlag af oplysningen om, at 

sommerhusejendommen er på 2.000 m2 . Afgørende for beskatningen er herefter, om 
undtagelsesbetingelserne i EBL § 8, stk. 1, nr. 2-3, er opfyldt. Det bør være angivet, at en 
privatretlig servitut om udstykningsforbud ikke er tilstrækkelig til at opfylde 
undtagelsesbestemmelsen i nr. 2. 

 
 Afgørende for skattepligten er herefter, om der i henhold til nr. 3 kan indhentes erklæring fra 

ToldSkat om værdiforringelse. Ud fra de givne oplysninger synes dette muligt, idet det er 
oplyst, at der ikke kunne foretages yderligere bebyggelse uden væsentlig gene for det 
eksisterende byggeri. 

 



 Ved bedømmelsen er det af betydning, om besvarelsen indeholder en drøftelse af muligheden 
for skattefrihed efter EBL § 8, stk. 1, nr. 3. Såfremt det lægges til grund, at betingelserne om 
skattefrihed (endnu) ikke er opfyldt, kan den skattepligtige avance opgøres således: 

 
 Sommerhuset må anses som anskaffet af Kristian Kold i 2000. 
 
  Afståelsessum, 2003, EBL § 6   4.000.000 kr. 
 Anskaffelsessum, 2000, EBL § 4: 2.000.000 kr. 
 Tillæg 2000, EBL § 5, stk. 1                 10.000 - 
 Tillæg 2001, EBL § 5, stk. 1       10.000 - 
 Forbedring 2001, EBL § 5, stk. 2    490.000 - 
 Tillæg 2002, EBL § 5, stk. 1       10.000 – 
 Reguleret anskaffelsessum    2.520.000 – 
 
 Skattepligtig avance    1.480.000 kr. 
 
 Avancen beskattes som kapitalindkomst, PSL § 4, stk. 1, nr. 16. 
 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 473 f. og p. 465 f. 
 
 



Spørgsmål 2.2 
 
A) Ophør af skattepligt – Begrænset skattepligt 
 
 Det bør være angivet, at Kristian Kolds fulde skattepligt ophører ved fraflytningen og 

etablering af bopæl i Frankrig, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1. 
 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 687 f. 
 
 Der bør herefter tages stilling til, om etableringen af salgslokale og showroom m.v. udløser 

begrænset skattepligt for Reino Rüttnau efter KSL § 2, stk. 1, litra d. Under henvisning til, at 
der drives egentlig salgsvirksomhed med ansatte og egne lokaler, bør det statueres, at der 
foreligger erhverv med fast driftssted i Danmark omfattet af KSL § 2, stk. 1, litra d. 

 
 Herefter må den begrænset skattepligtige indkomst opgøres. Det bør være angivet, at 

indkomstopgørelsen foretages efter almindelige regler, dog således at der alene tages hensyn 
til indtægter og udgifter, der vedrører det faste driftssted, jf. KSL § 2, stk. 2. Det bør samtidig 
være angivet, at det faste driftssted medregner indtægts- og udgiftsposter, der kan henføres 
hertil, selvom de i civilretlig henseende må henregnes til Reino Rüttnau’s hovedvirksomhed i 
Estland.  

 
 Indkomstopgørelsen foretages således: 
 
 Provisionsindtægter  3.000.000 kr. 
 Udgifter til løn, husleje m.v. 2.500.000 - 
 Konsulentydelse     200.000 -
 Skattepligtig indkomst    300.000 kr. 
 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 712 f. 
 
 Det bør være angivet, at Kristian Kold’s konsulenthonorar ikke er begrænset skattepligtigt 

efter KSL § 2, stk. 1, litra a, allerede fordi virksomheden ikke er udført i Danmark.  
 
 Begrænset skattepligt foreligger derimod formentlig efter ”konsulentreglen” i KSL § 2, stk. 1, 

litra b, jf. § 43, stk. 2, litra i. Denne bestemmelse er kun sporadisk angivet i pensum, hvorfor 
inddragelsen heraf må anses som udtryk for en særlig tilfredsstillende besvarelse. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 708. 
 
 Det bør ligeledes være angivet, at Kristian Kold ikke har fradrag for betalte underholdsbidrag, 

idet denne udgift ikke vedrører den begrænset skattepligtige indkomst, jf. KSL § 2, stk. 2. 
 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 711. 
 
 
 
 
 



 
B) Afståelse af salgs- og produktionsrettigheder 
 
 Det bør være angivet, at der foreligger afståelse af en immaterial rettighed omfattet af AFL § 

40, stk. 2. Afståelse udløser derfor kapitalgevinstbeskatning efter AFL § 40, stk. 6, hvor 
avancen opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen med 
fradrag for samtlige foretagne afskrivninger. 

 
 Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 643 og p. 654. 
 

Afståelsessummen berigtiges ved kontantbetaling og en 10-årig løbende ydelse omfattende en 
overskudsandel. Avanceopgørelsen og afledede skattemæssige konsekvenser bør herefter 
foretages efter LL § 12 B. 
 
Besvarelsen bør indeholde en beskrivelse af denne bestemmelse med angivelse af, at 
afståelsessummen opgøres på grundlag af en kapitalisering af den løbende ydelse. 
 
Det fremgår af opgaveteksten, at værdien af rettighederne på afståelsestidspunktet udgør 2 
mill. kr., hvoraf 1 mill. kr. betales kontant. Overskudsandelen kan følgelig kapitaliseres til 1 
mill. kr. 
 
Afståelsessum   2.000.000 kr. 
Anskaffelsessum 1.000.000 kr. 
Afskrivninger ÷    500.000 –     500.000 - 
 
Avance    1.500.000 kr. 
 
Den gode besvarelse angiver, at avancen beskattes som personlig indkomst, selvom der i 
formen foreligger en kapitalgevinst, jf PSL § 4 e.c. 
 
Det bør endvidere nævnes, at der skal føres en saldo for nedskrivning af den kapitaliserede 
overskudsandel, og at der ikke sker beskatning af de løbende ydelser hos Kristian Kold og 
ikke kan foretages fradrag af Poul Pihl for de løbende ydelser betalt i 2003 og 2004. Dette må 
begrundes med, at ydelserne kan holdes inden for saldoen på 1 mill. kr., jf. LL § 12 B, stk. 3. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udg., p. 436 ff. 
 

Århus, maj 2005 
Jan Pedersen  

 


