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Opgave 1 
 
Gymnasielærer Miriam Mejer havde siden sin barndom været interesseret i hunde, navnlig 
kongepudler. Miriam Mejer boede på en nedlagt landbrugsejendom, som hun havde indrettet til 10-
12 kostbare stambogsførte kongepudler, og hun havde i de senere år avlet og solgt adskillige 
hundehvalpe. 
 
Kennelaktiviteterne lagde beslag på et par timers dagligt arbejde med fodring, rengøring og pasning 
af hundene m.v., og denne aktivitet blev udført i fritiden. Aktiviteterne var ganske bekostelige, men 
en del af udgifterne blev dækket ved salg af hundehvalpe og ved talrige kontante præmiebeløb, som 
Miriam Mejer havde opnået på hundeudstillinger m.v. 
 
Miriam Mejer havde aldrig fået udarbejdet budgetter for driften, og selv om hendes aktiviteter var 
udført professionelt, havde disse i alle årene udvist et økonomisk underskud. Alligevel havde 
Miriam Mejer fortsat sin kennelvirksomhed, for som hun gav udtryk for: ”Kongepudler er min store 
passion”. 
 
I 2005 havde Miriam Mejer solgt hundehvalpe for i alt 75.000 kr. og modtaget kontante præmier for 
yderligere 25.000 kr. Selvom hun sædvanligvis ikke solgte sine avlstæver, havde hun alligevel 
accepteret et købstilbud på 20.000 kr. kontant for avlstæven ”Queen Blackie”. 
 
På udgiftssiden havde Miriam Mejer ligeledes i 2005 afholdt 55.000 kr. til foder, 18.000 kr. til 
dyrlægeudgifter og 12.000 kr. til transport, stadeplads m.v. i forbindelse med deltagelse i 
hundeudstillinger i ind- og udland. 
 
Miriam Mejer havde i samme indkomstår deltaget i den internationale årskongres for 
hundeopdrættere i England. På kongressen mødtes hundeopdrættere og udvekslede erfaringer og 
blev delagtiggjort i nyeste viden om opdræt, stambøger, avl m.v. Udgifterne til denne rejse incl. 
deltagergebyr på 1.000 kr. udgjorde i alt 10.000 kr. 
 
Yderligere havde Miriam Mejer i efteråret 2005 indvilliget i at betale en erstatning til en kunde på 
4.000 kr., idet en hundehvalp p.g.a. en fejl var blevet solgt med en ukorrekt stamtavle. 
 
Endelig havde Miriam Mejer afholdt en udgift på 75.000 kr. til opførelsen af en avanceret 
hundegård med varme, løbegård m.v. Det var hendes forventning, at hundegården havde en 
driftsmæssig levetid på 15 år. 
 
Spørgsmål 1.1 
Giv en redegørelse for de skattemæssige problemer, som det beskrevne begivenhedsforløb 
aktualiserer for Miriam Mejer i indkomståret 2005. 
Redegørelsen bør indeholde en stillingtagen til, om Miriam Mejers indtægter er omfattet af 
Lov om arbejdsmarkedsbidrag. 
 
 
Miriam Mejer levede i et registreret parforhold med Jane Johnsen, men forholdet havde i flere år 
været forbundet med store problemer, hvilket bl.a. skyldtes Jane Johnsens tilbagevendende 
økonomiske vanskeligheder. 
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I februar 2006 havde Jane Johnsen købt en særlig kostbar hundehvalp af Miriam Mejer for 12.000 
kr. kontant svarende til værdien i handel og vandel. Jane Johnsen havde herefter udbudt hvalpen til 
salg for 20.000 kr., men havde efter flere måneders forgæves salgsbestræbelser solgt hvalpen til en 
bekendt, Bo Bendtsen. Som vederlag havde Jane Johnsen modtaget et pantebrev med pålydende 
værdi 20.000 kr. Pantebrevet skulle forrentes med 5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld 
(hvilken rentesats i 2006 oversteg Kursgevinstlovens mindsterente) og afdrages med 5 årlige afdrag 
hver den 1. juni (første gang 1. juni 2006). Da Jane Johnsen højst kunne opnå 15.000 kr. for 
pantebrevet, havde hun besluttet sig for at beholde dette. 
 
Det viste sig dog allerede ved betaling af første ydelse, at Bo Bendtsens økonomi var brudt 
sammen, og at han ikke havde mulighed for at betale nogen del af ydelserne overhovedet. Jane 
Johnsen var blevet orienteret herom i et brev fra Bo Bendtsens advokat i sommeren 2006. Det 
fremgik heraf, at Bo Bendtsen netop havde afgivet insolvenserklæring i fogedretten over for en 
anden kreditor. 
 
Den 1. juli 2006 enedes Miriam Mejer og Jane Johnsen om at ophæve deres samliv. Straks herefter 
fraflyttede Jane Johnsen deres fælles hjem på den nedlagte landbrugsejendom. 
 
I oktober 2006 modtog Miriam Mejer en inkassoskrivelse fra skattemyndighederne, som var stilet 
til hende. Ifølge skrivelsen rettede skattemyndighederne krav mod Miriam Mejer for Jane Johnsens 
skattegæld på i alt 50.000 kr. Af denne gæld hidrørte 20.000 kr. fra skatter, som var pålagt forud for 
etableringen af det registrerede parforhold. På tidspunktet for Miriam Mejers modtagelse af 
inkassoskrivelsen, havde Jane Johnsen fortsat folkeregisteradresse på Miriam Mejers 
landbrugsejendom, men på Miriam Mejers foranledning havde Jane Johnsen straks derefter meldt 
flytning til sin nye adresse. 
 
Miriam Mejer og Jane Johnsen ejede den nedlagte landbrugsejendom i lige sameje med halvdelen 
hver, således at begge fremstod som debitorer på ejendommens pante- og prioritetsgæld. 
Ejendommen indgik i det almindelige formuefællesskab, som bestod mellem parterne, og indtil 
samlivsophævelsen havde de delt ejendommens udgifter mellem sig. 
 
Ved ophævelsen af samlivet havde Miriam Mejer og Jane Johnsen aftalt, at Miriam Mejer indtil 
videre kunne fortsætte med at bo på ejendommen med sine hunde. Det var derfor aftalt, at Miriam 
Mejer skulle betale samtlige udgifter på ejendommen, herunder de fulde renter og afdrag på 
ejendommens prioriteter. Miriam Mejer havde derfor i perioden 1. juli-31. december 2006 betalt 
ejendommens fulde renteudgifter på i alt 20.000 kr. og i perioden 1. januar-30. marts 2007 betalt 
ejendommens fulde renteudgifter på i alt 8.000 kr. I sin skatteopgørelse for 2006 havde Miriam 
Mejer efter aftale med Jane Johnsen fratrukket det fulde betalte rentebeløb, og hun agtede at gøre 
det samme i 2007. 
 
Spørgsmål 1.2 
Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemstillinger, som det beskrevne 
begivenhedsforløb aktualiserer for Miriam Mejer og Jane Johnsen i indkomstårene 2006 og 
2007. 
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Opgave 2 
 
Bent Bahn afstod i foråret 2006 sin personligt drevne virksomhed og realiserede herefter sin drøm 
om at bo i Syden. Med overtagelse pr. 1. juli 2006 erhvervede han derfor en helårsbolig i 
Sydfrankrig. Hans hidtidige ejerbolig blev udlejet til Bent Bahns broder, Jesper Bahn. 
 
Det var aftalt, at Jesper Bahn skulle benytte villaen som bolig for sig og sin familie, og at 
lejekontrakten skulle være uopsigelig fra udlejeren Bent Bahns side i en 3-årig periode fra 1.7. 
2006. Huslejen var aftalt til 5.000 kr. pr. måned, selvom en sædvanlig markedsmæssig husleje måtte 
ansættes til 10.000 kr. pr. måned. Bent Bahn modtog herefter en lejebetaling på 30.000 kr. for 
lejeperioden 1. juli-31. december 2006. 
 
Pr. 1. juli 2006 flyttede Bent Bahn til Frankrig med sin ægtefælle og sit bohave. Bent Bahn 
bevarede dog sit luksuriøse og helårsisolerede sommerhus ved Vesterhavet, og straks efter at han og 
hustruen var ”kommet på plads” i den nye bolig i Frankrig, var de vendt tilbage til Danmark og 
havde taget ophold i sommerhuset fra 15. juli til 15. oktober 2006. Ægteparret var herefter rejst til 
Frankrig til deres nye bolig, men havde tilbragt julen (i alt 10 dage) hos Bent Bahns broder Jesper 
Bahn, hvor de var indlogeret i deres tidligere bolig, som nu var udlejet til og beboet af Jesper Bahn. 
 
Bent Bahn havde pr. 1. oktober 2005 som vederlag for salg af en større maskine – der hidtil havde 
været anvendt som anlægsaktiv i Bent Bahns virksomhed – modtaget et pantebrev med pålydende 
kr. 1.000.000 kr. Det fremgik af pantebrevets ordlyd, at dette skulle afdrages og forrentes over 10 
år, således at der hver den 1. april og 1. oktober – første gang 1. april 2006 – skulle betales en 
ydelse på 50.000 kr. samt en rente på 5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld. 
 
Den 1. april 2006 forfaldt første afdrag på 50.000 kr. samt en rentebetaling på 25.000 kr., der 
vedrørte perioden 1. oktober 2005 til 30. marts 2006. Hverken rentebeløbet eller afdraget var dog 
blevet betalt af pantebrevets debitor, hvorfor Bent Bahn forgæves havde søgt sit tilgodehavende 
inddrevet. 
 
Heller ikke betalingerne pr. 1. oktober 2006 – efter Bent Bahns fraflytning den 1. juli 2006 – var  
blevet betalt rettidigt. Bent Bahn havde derfor også søgt dette tilgodehavende inddrevet omfattende 
afdraget på 50.000 kr. og en rentebetaling på 25.000 kr., som vedrørte perioden 1. april til 30. 
september 2006. 
 
Først i slutningen af december 2006 – medens Bent Bahn opholdt sig på juleferie i Danmark – var 
de forfaldne restancer hidrørende fra ydelserne på pantebrevet pr. 1. april 2006 og pr. 1. oktober 
2006 blevet betalt. 
 
Spørgsmål 2. 1 
Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemstillinger, som ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Bent Bahn og dennes broder Jesper Bahn i indkomståret 
2006. 
 
Bent Bahn havde i 2004 erhvervet en ejendom med et grundareal på 2600 m2. Ejendommen var 
smukt beliggende i Nordjylland og var ved den offentlige ejendomsvurdering registreret som 
enfamilieshus til helårsbeboelse. Bent Bahn havde alene anvendt ejendommen som privat 
feriebolig, og ejendommen var også anskaffet med dette formål for øje. 
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Bent Bahn havde erhvervet ejendommen i 2004 for 2 mill. kr. kontant. 
 
Ejendommen var pålagt en privatretlig servitut, der forhindrede ejendommens videre udstykning. 
Påtaleberettiget var ejendommens tidligere ejer, Søren Strøm. 
 
I foråret 2006 havde Bent Bahn mod betaling af 40.000 kr. kontant formået Søren Strøm til at 
ophæve og aflyse servitutten om udstykningsforbud. Bent Bahn havde derfor udstykket 
ejendommen i to selvstændige ejendomme på hver 1300 m2, således at bygningen var beliggende på 
den ene ejendom, medens den anden var ubebygget. 
 
Begge – nu udstykkede – ejendomme var pr. 1. maj 2006 solgt til Dennis Dam for i alt 4.000.000 
kr. kontant. Parterne havde aftalt, at den ejendom, hvorpå bygningen var beliggende, skulle anses 
for overdraget til en afståelsessum på 3.500.000 kr. kontant, medens den anden ejendom, som ikke 
var bebygget, skulle anses for overdraget til en afståelsessum på 500.000 kr. kontant. Bent Bahns 
samlede udgifter til advokat, skøde, tinglysning m.v. til begge overdragelser udgjorde 60.000 kr., 
medens udgifterne til udstykning havde udgjort 20.000 kr. 
 
Det var skattemyndighedernes opfattelse, at den aftalte afståelsessum for begge ejendomme på 
4.000.000 kr. svarede til markedsværdien. Værdien af den bebyggede ejendom måtte imidlertid 
ansættes til 3.000.000 kr. kontant, medens markedsværdien af den ubebyggede ejendom måtte 
ansættes til 1.000.000 kr. kontant. Den forholdsmæssige andel af den ubebyggede ejendom svarede 
derfor efter skattemyndighedernes opfattelse til ¼ af den samlede værdi for begge ejendomme. 
 
Spørgsmål 2.2 
Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemer, som ovennævnte 
begivenhedsforløb implicerer for Bent Bahn og Søren Strøm. 
Der ønskes ingen talmæssig opgørelse af de mulige skattemæssige konsekvenser for Søren 
Strøm, men alene en juridisk beskrivelse af dennes skattemæssige stilling. 
 
 
 


