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Rettevejledning – F 2007 
 
Opgave 1 
 
Spørgsmål 1.1 
 
Hobby eller selvstændig erhvervsvirksomhed 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, om den beskrevne aktivitet udgør hobby eller 
selvstændig erhvervsvirksomhed. På grundlag af de givne oplysninger bør konkluderes, at der 
foreligger hobbyvirksomhed. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 235. 
 
Indkomstopgørelsen i hobbyvirksomhed 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af den skatteretlige kvalificering af indtægts- og 
udgiftsposter og disse bør relateres til SL §§ 4-6. 
 
Indtægtssiden 
Det bør anføres, at indtægten på 75.000 kr. ved salg af hundehvalpe er skattepligtig som en 
indkomst fra hobbyvirksomhed efter SL § 4 a. Tilsvarende gælder givetvis for indtægten på 25.000 
kr. modtaget som kontante præmier på udstillinger med hundehvalpe. Dette må begrundes med, at 
præmierne efter det oplyste er en integreret del af hobbyvirksomheden. Der er næppe grundlag for 
at anse indtægten på 25.000 kr. som skattepligtig efter SL § 4, litra f om spil og væddemål, idet 
sådanne indtægter kendetegnes ved at bero på tilfældigheder. 
Indtægten på 20.000 kr. for salg af avlstæven ”Queen Blackie” må henføres som en skattefri 
formuegevinst omfattet af SL § 5. Dette må begrundes med, at tæven er en del af Miriam Mejers 
anlægsformue, da kennelvirksomheden alene omfatter opdræt og avl af hundehvalpe. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 174 f. 
 
Udgiftssiden 
Det bør anføres, at skattelovgivningens regler om fradragsberettigede udgifter er anvendelig ved 
opgørelse af indkomster fra hobbyvirksomhed. 
Den gode besvarelse nævner den faglige diskussion af, om dette er hjemlet ud fra en 
nettoindtægtsbetragtning i forhold til SL 4; eller om dette følger direkte af driftsudgiftsbegrebet i SL 
§ 6. Det bør nævnes, at praksis – øjensynligt – opgør indtægten fra hobbyvirksomhed som en 
nettoindtægt. 
 
Udgifterne på 55.000 kr. til foder, 18.000 til dyrlæge og 12.000 til transport, stadeplads m.v. i alt 
85.000 kr. fragår i indkomstopgørelsen som sædvanlige driftsomkostninger efter SL § 6 a. 
Litt.: SR 2, 4. udg., p. 242. 
 
Udgiften på 10.000 kr. til en studie- og kongresrejse til den internationale årskongres i England er 
ligeledes fuldt fradragsberettiget. Der må lægges vægt på, at der foreligger en relevant faglig udgift, 
som har den fornødne driftsmæssige karakter. 
 
Erstatningsbetalingen på 4.000 kr. udgør et kontraktmæssigt mangelsansvar og er som sådan et fuldt 
fradragsberettiget driftstab efter SL § 6 a. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 247. 
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Udgiften på 75.000 kr. til opførelse af en avanceret hundegård udgør en anlægsudgift, der ikke er 
fradragsberettiget efter SL § 6 a som en driftsomkostning. Besvarelsen bør herefter drøfte evt. 
afskrivningsmulighed, og det bør være nævnt, at Afskrivningsloven kræver erhvervsmæssig 
virksomhed jf. AFL § 1, men at afskrivning kan foretages efter SL § 6 a over den driftsmæssige 
levetid med 5.000 kr. pr. år. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 245. 
 
Indkomstopgørelsen 
På grundlag af de ovenfor nævnte skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter kan et 
samlet nettoresultat af hobbyvirksomheden opgøres til således: 
 
Indtægter: 75.000 kr. + 25.000 kr. = 100.000 kr. 
Udgifter: 55.000 kr. + 18.000 kr. + 12.000 kr. + 10.000 kr. + 5.000 kr. + 4.000 kr. = 104.000 kr. 
Herefter kan nettounderskuddet opgøres til ÷ 4.000 kr. 
  
Det bør herefter drøftes, om der er mulighed for underskudsfremførsel for negativt resultat ved 
hobbyvirksomhed. 
 
Den etablerede praksis, hvorefter der ikke anerkendes adgang til fremførsel af underskud, bør være 
anført tillige med en drøftelse af det retlige grundlag herfor. 
 
Den gode besvarelse indeholder en drøftelse af, om der i lovgivningen er grundlag for den 
etablerede praksis, hvorefter hobbyvirksomhed opgøres på grundlag af et nettoindtægtsprincip, eller 
om tilsvarende resultat kan udledes af en fortolkning af SL § 6 a in fine. 
Argumentationerne kan evt. være, at der er fradrag efter SL § 6 a i det omfang, udgifterne bidrager 
til hobbyindtægten, men at nettounderskuddet er udtryk for en privatudgift og derfor ikke er 
fradragsberettiget. Denne udlægning medfører dog, at udgifterne alene fragår i den almindelige 
indkomst og ikke i den personlige indkomst jf PSL § 3, stk. 2’s krav om fradrag for 
driftsomkostninger ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette fortolkningsresultat stemmer dog 
næppe overens med praksis, som tilsyneladende anerkender et hobbynettoindtægtsprincip, således 
at den negative hobbyindkomst blot udgår af beregningsgrundlaget for både almindelig indkomst og 
personlig indkomst. 
 
Den gode besvarelse nævner og drøfter TfS 1984.244 LSR – som der er henvist til i SR 1, 4. udg., 
p. 245, note 165 – som tilsyneladende anerkender underskudsfremførsel ved drift af hundekennel. 
Spørgsmålet er, om denne kendelse har generel gyldighed eller er enkeltstående. Det må antages, at 
kendelsen ikke er udtryk for en generel adgang til underskudsfremførsel, heller ikke i henseende til 
hundekennelvirksomhed. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 243 
 
AM-bidrag 
AM-bidraget på 8% opgøres som en bruttoskat på visse nærmere angivne indtægter hidrørende fra 
erhvervsmæssig virksomhed, som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. 
Det antages i loven om arbejdsmarkedsbidrag § 7, stk. 1 og 2, at loven forudsætter den traditionelle 
definition af lønmodtagervirksomhed og selvstændig erhvervsvirksomhed. Heraf må konkluderes, 
at hobbyvirksomhed ikke er bidragspligtig. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 733. 



 3

 
 
Spørgsmål 1.2 
 
Registreret parforhold 
Det bør angives, at lovgivningen om beskatning af ægtefæller er direkte anvendelig ved registreret 
parforhold. 
Litt.: SR 2, 4. udg., p, 762. 
 
Salg af hundehvalp til Jane Johnsen 
- Succession 
Salget af hundehvalpen mellem ”ægtefællerne” bør drøftes i forhold til KSL § 26 A og B om 
succession. Spørgsmålet er navnlig, om undtagelsen i KSL § 26 A, stk. 2 om salg af varer i 
overdragerens erhvervsvirksomhed kan udstrækkes til aktiver, som indgår i omsætningsformuen i 
en hobbyvirksomhed. Dette bør givetvis statueres, men praksis er næppe afklaret. Afgørende for 
besvarelsen er derfor, om problemet lokaliseres og drøftes.  
Såfremt der ikke statueres succession, idet undtagelsen i KSL § 26 A, stk. 2, sidste punktum om 
varer anses anvendelig, indgår indtægten ved salget i Miriam Mejers hobbyindkomst for 
indkomståret med 12.000 kr. 
Såfremt der statueres succession, må det konstateres, at indtægten på 12.000 kr. ikke indgår i 
hobbyindkomsten. Dette aktualiserer nogle – ganske komplicerede og vel helt uregulerede – 
problemstillinger om Miriam Mejers fradrag for udgifter til opdræt af netop denne hundehvalp. 
Formentlig kan disse udgifter ikke fratrækkes, idet udgifterne ikke medvirker til indkomstskabelsen. 
Disse problemstillinger vil dog alene være drøftet i den meget gode besvarelse. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 749. 
 
- Jane Johnsens skattemæssige forhold ved videresalg af hundehvalpen 
Afhængigt af, om der statueres succession efter KSL § 26 A, er Jane Johnsen skattepligtig af den 
fulde fortjeneste ved salget af hundehvalpen som almindelig indkomst. Indkomsten kvalificeres som 
almindelig indkomst og personlig indkomst efter PSL § 3. 
Tilsvarende opstår der nogle ganske komplicerede problemer i henseende til opgørelsen af Jane 
Johnsens hobbyfortjenester navnlig i henseende til fastlæggelsen af den anskaffelsessum, som Jane 
Johnsen bør anvende. Det synes mest korrekt, at disse ansættes til Miriam Mejers udgifter til opdræt 
af denne hvalp, som formentlig kan ansættes til 12.000 kr. 
Også denne problemstilling kan alene forventes drøftet i den meget gode besvarelse. 
Videresalgsprisen ansættes til 15.000 kr. svarende til værdien af det modtagne pantebrev. 
Såfremt der ikke statueres succession efter KSL § 26 A, udgør afståelsessummen en skattefri 
formuegevinst efter SL § 5 a. 
Den gode besvarelse drøfter tillige, om der evt. kan foretages en spekulationsbeskatning efter SL § 
5 a hos Jane Johnsen, såfremt der ikke statueres succession efter KSL § 26 A. I praksis vil 
betingelserne for en spekulationsbeskatning næppe være opfyldt, men efter opgaveteksten kan en 
sådan beskatning ikke afvises. 
 
- Tab på fordring 
Besvarelsen bør herefter indeholde den nærmere redegørelse for, hvilke betingelser der skal være 
opfyldt for, at en fordring i skattemæssig henseende anses for tabt. Det bør herunder angives, at der 
stilles krav om et endeligt og objektivt konstaterbart tab. Det bør statueres, at advokatens 
meddelelse om Bo Bendtsens insolvenserklæring opfylder betingelserne herfor.  
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Såfremt Jane Johnsen anses for at succedere i Miriam Mejers hobbyaktivitet, eller såfremt der 
statueres spekulationsbeskatning, bør det drøftes, om der forligger et tab på 
vederlagsnæringsfordring, som i givet fald er fradragsberettiget efter KGL § 17. Dette må 
formentlig antages, uanset at bestemmelsens ordlyd alene henviser til vederlagsnæring. Afgørelsen 
for bedømmelsen er, om besvarelsen indeholder en fornuftig drøftelse af disse spørgsmål.  
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 588 og p. 578. 
 
Statueres ikke succession, har Jane Johnsen i givet fald konstateret et tab på et 
anlægstilgodehavende, som ikke er fradragsberettiget, uanset om mindsterentekravet er opfyldt jf. 
KGL § 14, stk. 1. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 571. 
 
Miriam Mejers hæftelse for Jane Johnsens skatterestancer 
Det bør angives, at registreret parforhold omfattes af KSL § 72, stk. 2 om subsidiær 
ægtefællehæftelse. Det bør samtidig anføres, at hæftelsen alene omfatter skatter, som er pålagt efter 
registreringen af parforholdet, således at hæftelsen alene omfatter den skat på 30.000 kr., som er 
pålagt efter registreringen. 
 
Det bør ligeledes nævnes, at bestemmelsen stiller krav om, at samlivet består på udlægstidspunktet, 
og at praksis ved fortolkningen heraf har stillet krav om, at ægtefællernes fysiske og aktuelle samliv 
består på hæftelsestidspunktet. 
 
Det kan vel diskuteres, om samlivet allerede er ophørt på tidspunktet for Miriam Mejes modtagelse 
af inkassoskrivelse. I praksis vil givetvis i bevismæssig henseende blive lagt vægt på 
folkeregisterregistreringen. Den subsidiære hæftelse ophører dog i hvert tilfælde senest med Jane 
Johnsens ændring af folkeregisteradresse. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 754. 
 
Rentefradrag ved samlivsophør 
Det bør være anført, at ”ægtefællerne” som udgangspunkt er selvstændige skatteretssubjekter, der så 
længe samlivet består opgør hver deres beregningsgrundlag bestående af hver af ”ægtefællernes” 
indtægts- og udgiftsposter jf. KSL § 4, stk. 1. Efter KSL § 4, stk. 4 ophører det skattemæssige 
samliv med udgangen af det indkomstår, hvor et endeligt, faktisk samlivsophør finder sted. Dette 
betyder, at det skattemæssige samliv mellem Miriam Mejer og Jane Johnsen ophører med udgangen 
af indkomståret 2006. 
For indkomståret 2006 er parterne derfor omfattet af skattelovgivningens sambeskatningseffekter, 
hvilket bl.a. indebærer, at den nærmere fordeling af rentefradrag er uden særskilt betydning. 
Skattemyndighederne vil derfor sædvanligvis anerkende parternes aftale om fordeling af 
fradragsretten, ikke mindst når denne følger de foretagne betalinger. 
Miriam Mejers fulde fradragsret for samtlige betalte renter vil derfor efter praksis kunne 
anerkendes. 
 
Da samlivet også i skattemæssig henseende er ophørt i 2007, vil Miriam Mejer alene få ret til 
fradrag for den del af rentebetalingerne, som hun har en retlig forpligtelse overfor i forhold til 
kreditor, d.v.s. halvdelen eller kr. 17.000. Det forudsættes, at Miriam Mejers betaling af det fulde 
beløb ikke skyldes insolvens eller anden betalingsudygtighed hos Jane Johnsen. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 741. 

Maj 2007 – Jan Pedersen 
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Opgave 2 
 
Spørgsmål 2.1 
 
Ophør af fuld skattepligt 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, om Bent Bahns bopæl og dermed fulde skattepligt er 
ophørt ved udrejsen til Frankrig pr. 1. juli 2006, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Det bør konkluderes, at 
udlejningen af boligen, etablering af bolig i Frankrig og den fysiske fraflytning med bohave m.v. 
medfører, at Bent Bahns fulde skattepligt til Danmark er ophørt pr. 1.7. 2006. Det bør anføres, at 
der efter administrativ praksis ikke tages hensyn til den tidligere bolig, når denne uopsigeligt er 
udlejet i mindst 3 år. Der er næppe grundlag for at fravige denne praksis, selvom udlejningen sker 
til Bent Bahns broder. 
 
Det bør samtidig være angivet, at Bent Bahns senere ophold i Danmark ikke er tilstrækkeligt til at 
etablere fuld skattepligt jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 2. 
Litt. SR 1, 4. udg., p. 687. 
 
Udleje af Bent Bahns ejerbolig 
Efter ophør af fuld skattepligt er Bent Bahn begrænset skattepligtig af indtægterne fra udlejningen 
af sin tidligere bopæl jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 5 (tidligere og enslydende KSL § 2, stk. 1, litra e). Det 
må lægges til grund, at den betalte leje ikke svarer til markedslejen, hvorfor besvarelsen bør 
indeholde en drøftelse af, om der er hjemmel til at beskatte en fikseret indkomst hos Bent Bahn. Det 
er lærebogens – og undertegnede undervisers – holdning, at beskatning af fikseret indkomst som 
udgangspunkt kræver specifik lovhjemmel. Højesteret har dog i TfS 2002.967 H statueret, at en 
sådan hjemmel forefindes i SL § 4 b om lejeværdi af egen bolig. Bent Bahn er således begrænset 
skattepligtig af den markedsmæssige husleje på 10.000 kr. pr. måned, i alt 60.000 kr. for 2006. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 156 f. 
 
Jesper Bahn må anses for at have modtaget en gave svarende til den økonomiske fordel ved at have 
lejet en bolig til en leje lavere end markedsværdien. Den økonomiske fordel på 5.000 kr. pr. måned, 
i alt 30.000 kr., er skattepligtig for Jesper Bahn efter SL § 4, litra c. Det bør anføres, at Jesper Bahn 
som broder til giveren ikke er omfattet af boafgiftslovens gaveafgiftskreds jf. SL § 5, stk. 1, litra b 
og BAL § 22. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 386 og p. 399. 
 
Ydelser på udstedte pantebreve 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for periodisering af renteindtægter. Det bør angives, at 
rentebetalingen pr. 1. april 2006 som udgangspunkt skal periodiseres efter dennes forfaldstidspunkt, 
uanset renten også vedrører indkomståret 2005 og uanset at rentebeløbet ikke betales. Bent Bahn er 
således skattepligtig af det fulde rentebeløb på 25.000 kr jf. SL § 4 og LL § 5 A. Det bør 
udtrykkeligt være anført, at beskatningen ikke påvirkes af den indtrådte misligholdelse, og at 
betingelserne i LL § 5 A om ”nulstilling” ikke er opfyldte. Den gode besvarelse forudsætter, at Bent 
Bahn ikke efter LL § 5, stk. 5 har valgt fuld periodisering af renteindtægten. 
 
Det bør samtidig være anført, at der ved Bent Bahns fraflytning pr. 1. juli 2006 skal foretages en 
fuld periodisering af påløbne, men endnu ikke forfaldne renteindtægter. Dette medfører, at Bent 
Bahn er skattepligtig af de pr. 1. juli 2006 påløbne renter af ydelsen pr. 1.oktober 2006, d.v.s. 
12.500 kr. jf. LL § 5 B. Samtidig bør være anført, at der ikke udløses begrænset skattepligt for 
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renteindtægter. Det må dog haves for øje, at lærebogen fortsat henviser til den nu ophævede regel, 
KSL § 2, stk. 1, lira h om begrænset skattepligt for visse fraflyttede. Ophævelsen af denne regel er 
naturligvis nævnt i undervisningen og fremgår af undervisningsplancherne. 
Den gode besvarelse nævner, at Bent Bahn ikke er skattepligtig efter KGL § 37 af evt. foreliggende 
kursgevinster, allerede fordi pantebrevet opfylder mindsterentekravet. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 360 og p. 362. 
 
Spørgsmål 2.2 
 
Anvendelse af sommerhusreglen i EBL § 8, stk. 1 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for anvendelsen af parcel- og sommerhusreglen i EBL § 
8, stk. 1 og 2. Det bør anføres, at ejendommen formelt er omfattet af EBL § 8, stk. 1 om 
boligejendomme m.v., men at Bent Bahn ikke opfylder boligkravet. Det bør endvidere anføres, at 
EBL § 8, stk. 2 i givet fald er anvendelig, idet Bent Bahn rent faktisk har anvendt ejendommen i 
ferie- og fritidsøjemed. Praksis har lagt vægt på denne de facto anvendelse, når skatteyderen 
samtidig har givet udtryk for en subjektiv hensigt om anvendelse af ejendommen til fritidsformål. 
 
Det bør anføres, at den samlede ejendom ikke opfylder arealkravet på højst 1400 m2, og at den 
oprindeligt foreliggende servitut med udstykningsforbud ikke opfylder betingelserne i EBL § 8, stk. 
1, nr. 2, da der foreligger en privatretlig servitut.  
 
Det bør samtidig anføres, at den bebyggede ejendom efter udstykningen opfylder kravene i EBL § 
8, stk. 2, men at dette ikke er tilfældet for den nyudstykkede og ubebyggede ejendom. Det er efter 
praksis uden betydning, at salget af begge ejendomme sker til samme køber, når blot udstykningen 
er godkendt forud for afståelsen. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 476 f. 
 
Søren Strøms modtagelse af 40.000 kr. for ophævelse og aflysning af servitutten om 
udstykningsforbud  
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af dette forhold. Det bør være angivet, at beløbet må 
henføres til beskatning efter EBL, da der foreligger en afståelse af en begrænset tinglig ret over en 
fast ejendom. Det er udtrykkeligt anført i opgaveteksten, at der ikke forlanges en talmæssig 
opgørelse af Søren Strøms avance. Dette er heller ikke muligt, idet Søren Strøms ”anskaffelsessum” 
for den nu afståede tinglige rettighed ikke kan opgøres. Den gode besvarelse nævner dog, at denne 
kan opgøres som en forholdsmæssig andel af Søren Strøms historiske anskaffelsesssum. Nærmere 
bestemt udgør den beregningsmæssige anskaffelsessum forskellen mellem værdien af ejendommen 
med udstykningsforbud pr. tidspunktet for Søren Strøms erhvervelse af den begrænset tinglige 
rettighed (servitutretten), d.v.s. på dennes afståelsestidspunkt og værdien af ejendommen uden 
udstykningsforbud. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 423. 
 
Opgørelse og fordeling af anskaffelsessum og afståelsessum 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af myndighedernes muligheder for at korrigere den aftalte 
fordeling af den samlede afståelsessum på 4 mill. kr. på de to afståede ejendomme. Det bør anføres, 
at myndighederne med hjemmel i EBL § 4, stk. 5-6 skal påse, at afståelsessummen for de to 
overdragelser er fordelt korrekt og svarer til markedsmæssige forhold. Denne vurdering indebærer, 
at afståelsessummen for den ubebyggede ejendom må ansættes til 1 mill. kr. kontant. 
Litt.: SR 1, 4. udg., p. 446. 
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Avanceopgørelse for den afståede ubebyggede ejendom 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for principperne for opgørelse af den skattepligtige 
avance efter EBL. 
 
Det vil formentlig volde en del studerende problemer at opgøre den beregnede anskaffelsessum. På 
grundlag af den af skattemyndighederne foretagne værdiansættelse, hvorefter værdien af den 
ubebyggede grund svarer til ¼ af begge ejendommes samlede værdi, kan avanceopgørelsen 
foretages således: 
 
Afståelsessum    1.000.000 kr. 
Reguleret anskaffelsessum efter EBL § 4     
¼ af 2 mill. kr.   500.000 kr. 
10.000 kr.’s tillæg 
2004: ¼ af 10.000 kr.       2.500 – 
2005: ¼ af 10.000 kr.       2.500 – 
        505.000 kr. 
 
Fradrag for omkostninger 
1) handelsomkostninger 
¼ af 60.000 kr.  15.000 kr. 
2) udstykningsomkostninger 
¼ af 40.000 kr.  10.000 kr. 
3) aflysning af servitut 
¼ af 20.000 kr.    5.000 kr. 
          30.000 kr. 
Skattepligtig avance   . 
til beskatning som kapitalindkomst 
efter PSL § 4, stk. 1, nr. 15       465.000 kr 
 
Det er vel diskutabelt, om den forholdsmæssige del af betalingen for ophævelse af 
udstykningsforbuddet kan fradrages som en driftsomkostning. Dette synes dog at være tilfældet. 
 

Maj 2007 – Jan  Pedersen 
 


